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Schoolgids 2022-2023

WOORD VOORAF
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de Wilhelminaschool. In deze schoolgids schrijven we
uitgebreid over WAT we op onze school willen bereiken en over DE MANIER WAAROP we die doelen
willen bereiken. Over hoe wij werken, over de sfeer waarin dat gebeurt en over de resultaten die
worden behaald.
De schoolgids wordt jaarlijks geschreven door het team. Daarna wordt de gids ter instemming
voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR), waarna het bestuur de schoolgids vaststelt.
De schoolgids is bedoeld voor ouder(s) / verzorger(s) die al één of meerdere kinderen op de
Wilhelminaschool hebben. Aan deze ouders leggen we uit wat er allemaal op school gebeurt en wat
het resultaat ervan is. Aan hen wordt jaarlijks in de week vóór de zomervakantie een actuele
digitale gids aangeboden.
Maar ook voor 'nieuwe' ouder(s) / verzorger(s) is deze gids bedoeld. Aan hen leggen we uit wat ze
kunnen verwachten als hun kind leerling wordt van de Wilhelminaschool. Zij ontvangen een
schoolgids wanneer ze een kennismakingsbezoek aan onze school brengen, of één of meerdere
kinderen op onze school als leerling inschrijven.
Nieuwe ouders nodigen we daarnaast graag uit voor een bezoek. We kunnen dan veel meer over
onze school vertellen en laten zien.
Om

snel

even

iets

in

onze schoolgids te kunnen vinden, is achter in deze gids een

trefwoordenregister opgenomen. De schoolgids is ook te vinden op onze website en in het
Ouderportaal (boekenkast). Daar vindt u altijd de meest recente en dus geldende informatie.
Ook in schooljaar 2022-2023 zullen we ons uiterste best doen om ons motto waar te maken:
‘Goed onderwijs maak je samen!’
Namens het team,
Gerbert Boor (directeur-bestuurder)
Mariët Korteweg (adjunct-directeur)
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1. EEN EERSTE INDRUK
Om te beginnen willen we heel kernachtig
zeggen waar het op onze school om draait:

Kansrijk

geeft

mogelijkheden

en

uitdagingen. Wij gaan uit van een leeraanbod
dat de kinderen kansen biedt. We bieden de
leerstof op diverse manieren en niveaus aan.

‘Goed onderwijs maak je samen!’

Hierdoor

komen

verschillende
Alle
De Wilhelminaschool is een kleinschalige,
gezellige school voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Vanuit een open christelijke gedachte
een

veilige

sfeer

gecreëerd,

waarbinnen elk kind als uniek wordt gezien
en tot zijn recht kan komen.
onderwijs, waarbij handelingsgericht werken
het uitgangspunt is. Dit betekent dat we
uitgaan van de onderwijsbehoefte van ieder
kind.
school

van wezenlijk belang, maar

daarnaast krijgt elk kind de aandacht die
is

om

zich

naar

vermogen

te

ontwikkelen en te presteren.

van

kinderen

moeten

binnen

de

school

geborgenheid ervaren, waardoor zij zich
kunnen

ontwikkelen

bieden

een

en

veilige

ontplooien.
en

We

uitdagende

leeromgeving.
Door

structureel

te

werken

aan

verantwoordelijkheid,

zelfstandigheid en autonomie realiseren wij
eigenaarschap. Essentieel hierbij is een
goede samenwerking tussen kind, leerkracht
en ouders.

samenspel

tussen

kinderen,

ouders

en

leerkrachten.
kernwaarden

kinderen, ouders en leerkrachten, is een
belangrijke waarde voor ons. Samen met de
kinderen zorgen de leerkrachten voor een
veilige sfeer waarbinnen overlegd kan worden
over hun ontwikkelproces. We zijn trots op de

Op de Wilhelminaschool is onderwijs een

De

de

Het samen zijn, de verbondenheid tussen

Het leren en samenwerken in de groep is op

nodig

aan

onderwijsbehoeften

zelfvertrouwen,

We werken aan en met het concept passend

onze

tegemoet

kinderen.

Dit is onze slogan. Een toelichting hierop:

wordt

we

stappen die kinderen zetten en vieren de
successen.
waarde

zijn

de

belangrijkste

waarden, het hart van onze organisatie. Het
zijn de grondbeginselen van hoe we onze
school willen vormgeven.

Daarnaast

aan

de

hechten

verbondenheid

wij

veel

met

de

leerstof. Wanneer de leerstof aansluit bij de
behoeften en de interesses van de kinderen,
zullen zij sneller tot groei en ontwikkeling
komen.
De

Wilhelminaschool

is

een

school

voor

christelijk basisonderwijs. Hoe wij met de
kinderen en met elkaar omgaan, hoe wij
onderwijs willen geven, hoe we samen school
willen zijn, ze vormen samen onze identiteit.
Die

identiteit

is

gebaseerd

op

onze

levenshouding. Die basishouding vinden we
in het verhaal van Christus, die zich met
liefde,

Wilhelminaschool Amerongen
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medemens. Hij liet ons zien rechtvaardig en

voor de medemens en de wereld om ons

verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te

heen. Schelden, vooroordelen, vormen van

zijn te vergeven en hoop te houden op een

discriminatie en agressieve uitingen stemmen

zinvolle toekomst.

niet overeen met onze identiteit.

Zo bezien is de school er niet alleen voor het
doorgeven van leerstof, maar ook voor het
voorleven van een verantwoorde houding in
de samenleving van morgen, als aanvulling
op

de

opvoeding

thuis.

In

een

geïndividualiseerde

maatschappij,

competitiedrang

materialisme

en

sterk
waar
hoogtij

We zien onze taak, kwalitatief goed onderwijs
geven, als een nooit eindigend proces. Een
proces

dat

wordt

gestuurd

door

een

consequente wisselwerking tussen denken en
doen. Een uitdaging!
Een stukje geschiedenis

vieren, proberen we op school de kinderen bij

De Wilhelminaschool is één van de twee

te brengen, dat het in de wereld van nu ook

protestants-christelijke

om andere dingen gaat.

Amerongen. Het bestuur wordt gevormd door

Wij zien elk kind als individu, als een uniek
kind.

Dit

vraagt

groepsgericht

om

onderwijs.

individueel

én

Individualisatie

(aanpassen aan het kind) en differentiatie
(aanpassen van het onderwijsaanbod) zijn
voor ons sleutelwoorden om in te spelen op
de verschillen tussen kinderen.
De

vaardigheden,

zoals

lezen,

schrijven,

rekenen en taal (en alles wat daar aan
basisvaardigheden aan vooraf gaat!) zijn voor
kinderen van groot belang, maar we hechten
ook veel waarde aan de sociale, creatieve en
emotionele ontwikkeling van het kind.

scholen

in

de vereniging 'Een school met de Bijbel'.
Deze vereniging werd in 1894 in Amerongen
opgericht.
Op 3 juli 1908 vond de opening van het
nieuwe schoolgebouw aan de Rijksstraatweg
plaats. Omdat het aantal leerlingen op de
christelijke school sterk groeide, besloot men
dat de school zou ruilen met het gebouw van
de

openbare

school

(1923).

Vanaf

dat

moment is de Wilhelminaschool gevestigd
aan de Gasthuisstraat in Amerongen. Het
gebouw dateert van 1867. In 1882 werd er
een vijfde lokaal aangebouwd en in 1895 is
de bovenverdieping gerealiseerd. De naam

We zien onze school als een gemeenschap,

Wilhelminaschool

wordt

pas

vanaf

1970

waar voor iedereen een taak ligt om het

gebruikt. Voorheen was het ‘de School met

zorgzaam samenleven binnen de school te

de Bijbel’.

realiseren. Er is een duidelijk patroon van
waarden,
waaraan

normen

en

omgangsvormen,

zowel kinderen en professionele

krachten als diegenen die zich op vrijwillige
basis binnen de school inzetten, zich hebben
te houden.
De regels geven duidelijkheid ten aanzien
van behoorlijk gedrag en ook omtrent de

In augustus 1985 werd de Wet op het

omgang met materialen. Het gaat om respect

Basisonderwijs
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Wilhelminaschool

Elisabeth

Willemien’. De tekst is van Rob van Lankeren

kleuterschool werden toen samengevoegd tot

en de muziek van Ray Klaassen. De tekst van

één school voor christelijk basisonderwijs. Na

ons schoollied staat op de laatste pagina van

een grootse verbouwing was het gebouw in

deze gids.

januari

1988

en

helemaal

de

klaar

voor

onze

Ohohohoh Willemien,
jij krijgt van mij een dikke tien.

manier van werken met kinderen van vier tot

Ze is zo jeugdig en toch oud:

twaalf jaar. Daarna is het gebouw van binnen
diverse

keren

de Willemien waar ik van houd.

aangepast aan de nieuwe

ontwikkelingen binnen het onderwijs. Zo zijn
er naast de groepslokalen ruimtes gecreëerd

De Wilhelminaschool NU

voor

Er

onderwijs

bijvoorbeeld

aan
voor

kleine
de

groepen,
plusgroep,

werken

16

medewerkers

op

de

Wilhelminaschool, voltijders en deeltijders.
Sommige leerkrachten zijn bekwaam in het

ondersteuning, e.d.

werken met kleuters, anderen in de omgang
met oudere kinderen. Weer anderen zijn
allround.

Veel

leerkrachten

hebben

zich

gespecialiseerd, bijvoorbeeld als taal-, lees-,
rekencoördinator, plusgroepleerkracht, intern
begeleider.
Administratieve ondersteuning wordt verricht
door Marion Suurland, conciërge-activiteiten
worden

verricht

door

Harm

Jansen

als

In de afgelopen jaren is de school intern

niet-onderwijzende personeelsleden.

gerenoveerd.

van

Er is een meerscholendirecteur, Gerbert Boor,

de

voor de Wilhelminaschool en De Regenboog.

is er een frisse, warme en

Mariët Korteweg is de adjunct-directeur. Zij is

plafonds,

Door

wanden,

kleurstelling

de

vernieuwing

vloerbedekking

en

rustgevende uitstraling gecreëerd passend bij

het

het historische gebouw. Bovendien is er in

(dagelijkse)

een aantal ruimtes apparatuur geïnstalleerd

verstrekken van informatie op schoolniveau.

waardoor

eerste

aanspreekpunt
regelzaken

en

voor

de

voor

het

temperatuur en frisse lucht te

reguleren

zijn.

In

gemeenschappelijke

2016

de

De school op 22 augustus 2022
Het schooljaar 2022-2023 beginnen we met

het

Amfi,

is

een

gecreëerd

waar

groepen. In de loop van het schooljaar zal

kunnen

het leerlingenaantal groeien tot ongeveer

werken, vieren en spelen. Zowel kinderen als

155. De instroom vindt met name plaats in

leerkrachten ervaren de school als een fijne

groep 1.

volledig

ruimte,

is

gerenoveerd.

multifunctionele

ruimte

Er

kinderen, leerkrachten en ouders

circa

140

leerlingen,

verdeeld

over

6

werkomgeving.
Groep

Leerkrachten 1)

Schoollied

1a/2a

juf Carla, juf José

Sinds ons 100-jarig bestaan in 2008 hebben

1b/2b

juf Lisanne, juf Carla

we

een

eigen

schoollied:

Wilhelminaschool Amerongen
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juf Aline, meester Chiel

Nog belangrijker dan de methoden die de

6/7a

juf Ragna, meester Chiel

school

7b/8

juf Annelie, juf Annemieke

werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij

5

gebruikt,

zijn

de

mensen die er

zorgen ervoor, dat materialen en methoden

1

) Voor meer gegevens zie p. 54 ‘Overzicht
medewerkers’. Voor actuele informatie: zie de
website.

op een zinvolle manier worden gebruikt.
De teamleden werken niet op eigen houtje,

In de combinatiegroepen zijn op diverse

maar besteden veel tijd aan samenwerking

momenten extra handen in de klas aanwezig.

en overleg.

De verdeling van leerlingen over de groepen

Een derde manier om de kwaliteit van het

wordt

leerkrachten en directie met

onderwijs te bewaken en verder te verhogen,

uiterste zorgvuldigheid gemaakt. We kijken

is het werken met toetsen. Toetsen geven

daarbij

vriendjes,

ons inzicht in de prestaties van kinderen.

sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandig-

Bovendien geeft het een totaalbeeld van de

heid, groepsgrootte en aantal kinderen met

school. Elders in deze schoolgids leest u

extra zorg. Dit doen we met behulp van

daarover meer.

door

naar:

observaties,

broers/zussen,

speel-werksociogrammen

en

gesprekken.

De maatschappij verandert voortdurend en
het

onderwijs

dus

ontwikkelingen

De Wilhelminaschool werkt voortdurend aan

Teamleden nemen daarom regelmatig deel

het verbeteren van de kwaliteit van het

aan scholingen..

onderwijs. We doen dat op de volgende

De kwaliteit van een school hangt dus af van

manieren:

de mensen die er werken en de manier

- werken met goede methoden;

waarop ze dat doen. Op de Wilhelminaschool

- werken met gekwalificeerd personeel;

werkt

- het volgen van de resultaten;

samenspraak met de ouders en de kinderen,

- professionalisering van het personeel.

in een fijne sfeer ons motto ‘Goed onderwijs

team

er

we

op

Nieuwe

Kwaliteit

het

volgen

ook.

hard

aan

de

voet.

om,

in

maak je samen!’ waar te maken.
In onze school wordt lesgegeven met behulp
van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van

Ontwikkeling en kwaliteitsverbetering

lesboeken,

Kwaliteitszorg

software

en

ander

materiaal

zien

we

als

een

cyclisch

wordt gelet op de kwaliteit (lees: inhoud) en

proces, waarbij we als school systematisch

het uiterlijk. Kunnen kinderen leren met

werken aan kwaliteitsverbetering door middel

behulp

van:

van

materiaal

deze

er

methoden

aantrekkelijk

en ziet het
uit?

Er

zijn

plannen,

uitvoeren,

controleren

en

analyseren.

kinderen die veel oefenstof nodig hebben. Er
zijn

ook

kinderen

die

moeilijker

werk

aankunnen. Bij de aanschaf van methoden en
materiaal letten we erop, of er voor beide
groepen kinderen voldoende leerstof in de
methode

zit.

Het

werken

met

goede,

moderne methoden is één manier om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Wilhelminaschool Amerongen
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Om

onze

bepalen

we op deze parels. De parels zijn niet alleen

digitale

zaken waar we trots op zijn, maar waar we

programma ‘Werken met kwaliteitskaarten’

ook goed in zijn en waar we de basiskwaliteit

(WMK). WMK helpt om de kwaliteit van het

te boven gaan. We noemen ze:

onderwijs in kaart te brengen, volgens de

-

gebruiken

kwaliteit

te

we

school

als

kunnen
het

laatste inspectie-eisen.
Digitaal

kunnen

leerlingen

We werken met de LeerKRACHT-aanpak:
we verbeteren dagelijks ons onderwijs

teamleden,

vragenlijsten

ouders

invullen.

en
De

met het kind als uitgangspunt.
-

We werken met KiVa: een preventief,

informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van

schoolbreed programma dat zich richt op

onze

positieve groepsvorming en de sociale

school

te

bepalen

en

om

ons

ontwikkelingsplan (schoolplan) op te stellen.
WMK

geeft

handvatten

om

gericht

vaardigheden.
-

kwaliteitsverbetering in te zetten.

Op onze school kent iedereen elkaar, we
organiseren

groepsdoorbrekende

activiteiten, zowel op cognitief als op
Audit

sociaal vlak.

Samen met de andere scholen van onze

-

We

vieren

samen

federatie, de Ericaschool en De Springplank

–sluitingen)

uit Rhenen en De Regenboog uit Amerongen,

presenteren.

doet de school mee aan een audittraject. Dit

-

(weekopeningen

en

leren

en

kinderen

We werken met een plusgroep waarin de

gebeurt onder begeleiding en coaching van

kinderen hun eigen doelen formuleren en

een externe expert. Per school is er een

komen tot leren leren.

auditteam vastgesteld dat is geschoold in het

-

observeren, registreren en terugkoppelen van
hun observaties. We laten de audit cyclisch

methoden en devices.
-

terugkomen. Elke twee jaar vindt er een
audit plaats door een auditteam van een
collega-school.

Op onze school werken we met moderne
We voeren eens in de vier jaar een
dramaproductie uit met de hele school.

-

We gebruiken de culturele omgeving van
de school voor ons onderwijs.

In het schooljaar 2021-2022 heeft er een
audit plaatsgevonden door het auditteam van

De LeerKRACHT-aanpak

De Regenboog op onze school. Vanuit de

Sinds

audit

Wilhelminaschool

is

een

ontwikkelpunten

aantal
naar

sterke-

2018

met

de

werkt

de

'LeerKRACHT-

gekomen.

aanpak' (agile). Met deze methode hebben

Tijdens de ouderavond van mei 2022 is dit

we een verbetercultuur gerealiseerd waarbij

aan de aanwezige ouders gepresenteerd. De

we samen werken aan nog beter onderwijs.

ontwikkelpunten worden meegenomen in de

Een cultuur waarin je als leraren van elkaar

schoolontwikkeling

leert en samen met je leerlingen en de

voor

voren

en

september

het

komende

schooljaar.

schoolleiding het onderwijs verbetert. Hierbij
hanteren we de vier basisinstrumenten van

Eigen kwaliteitsaspecten – Parels

LeerKRACHT,

Als school voldoen wij aan de kwaliteitseisen

gezamenlijk

van de Onderwijsinspectie, maar onze school

feedback en de stem van de leerling. De vier

heeft ook eigen kwaliteitsaspecten. Trots zijn

LeerKRACHT-instrumenten
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structureel
ritmiek.

ingezet

volgens

een

vaste

Deze instrumenten en de ritmiek

Speerpunten 2022-2023
In dit schooljaar gaan we aan de slag met de

vormen de kern van de LeerKRACHT-aanpak

volgende onderdelen uit het schoolplan:

waarmee

Wilhelminaschool

- verbetertraject

verbetercultuur creëren onder het motto:

groep 1 t/m 8.

we

op

de

'Elke dag samen een beetje beter'.

technisch

leesonderwijs,

- doorgaande lijn en afstemming creëren in
de

Schoolplan 2019-2023 - Streefbeelden

hele

school

ten

aanzien

- kwaliteitsimpuls onderbouw.

- waar we als school staan in 2019;

- verdieping

- waar we naartoe willen in 2023;

direct

hebben

werken;

in

een

aantal

streefbeelden. Alles wat we doen proberen
we daaraan te relateren.
deze

jaren

uitbreiding

instructiemodel

- uitvoeren

eerste

en

fase

zijn

de

volgende

- het onderwijsaanbod nog meer toespitsen

onze activiteiten en de prioritering daarvan:

afhankelijk

- Op onze school zijn de methodieken en

leerlingen (afstemming);

de

leerling-

LeerKRACHT-aanpak

en

coöperatief

automatiseren en rekenspellen;
op

van

de

rekenbeleidsplan:

richtinggevende uitspraken van belang voor

ritmiek

van

- verdiepingsslag in het lesgeven middels het

De grote verbeterpunten voor deze vier jaar

Voor

en

LeerKRACHT-aanpak.

- hoe we dat willen bereiken.
samengevat

het

pedagogisch klimaat.

In ons schoolplan staat beschreven:

we

van

op

leerkrachtniveau

geïmplementeerd en geborgd.

- het

zowel

ondersteuning
van

verder

de

als

uitdaging,

behoeften

vormgeven

Burgerschapsonderwijs:

van

van

de

Goed

uitwerken van de

ijkpunten en invoering Klasse!Vergadering;

- Op onze school zijn de leerlingen eigenaar
van hun onderwijsleerproces.

- uitvoeren

van

het

Schoolprogramma

Nationaal Programma Onderwijs (NPO - 2e

- Op onze school gebruiken we de input en

jaar). Dit plan van aanpak is in juni 2021

de feedback van onze leerlingen en ouders

opgesteld. In juli 2022 is dit geëvalueerd.

voor de verbetering van ons onderwijs.

Op

- Op onze school is er sprake van passend

basis

daarvan

worden

er

keuzes

gemaakt hoe de NPO-gelden in schooljaar

onderwijs: het onderwijs sluit aan bij de

2022-2023

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van

website vindt u ons Schoolprogramma.

alle leerlingen.
- Op onze school is sprake van een adequate
communicatie

en

informatievoorziening

richting ouders over de ontwikkeling van de
leerling en de school.

goed

te

besteden.

Op

de

Ondersteuning: Pre- en reteaching,
ondersteunende begeleiding, plusgroep
en intern begeleider
Rozemarijn

Stoutjesdijk

en

Annemieke

Prinsen geven onderwijsondersteuning aan

Dit alles kunt u uitgebreid lezen in ons

leerlingen met een zorgarrangement. Ook

schoolplan 2019-2023. U kunt dit bekijken in

geven zij pre- en reteaching aan individuele

de boekenkast van het ouderportaal en op de

kinderen en groepjes, zowel binnen als buiten

website.

de groep. Dit wordt begeleid door de IB-ers.
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Kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn

voelt op school. Vanaf schooljaar 2022-2023

krijgen ook extra zorg. Dit gebeurt onder

gaan we in de bovenbouw werken met de

andere tijdens de uren in de plusgroep onder

extra

begeleiding

kinderen leren zelfstandig te vergaderen en

Marlon

Nell

van
is

Rozemarijn

Stoutjesdijk.

verantwoordelijk

voor

de

module:

gezamenlijk

Klasse!Vergadering.

(democratisch)

De

besluiten

te

leerlingenzorg (interne begeleiding) voor de

nemen. Het meetinstrument van KiVa, de

groepen 1 t/m 5. Annemieke Prinsen is de

KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen

intern begeleider voor de groepen 6 t/m 8.

uit

willen

graag

wet

Bovendien

Omgangsvormen
We

de

dat

de

kinderen

de

leerkrachten aanspreken met meester of juf
gevolgd door de voornaam van de leerkracht.
Vanaf groep 3 leren we kinderen, dat je
volwassenen met u aanspreekt.

sociale veiligheid op school.

is

programma

KiVa
voor

het

eerste

en

basisscholen

enige

waarvan

wetenschappelijk is bewezen dat het werkt.
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de
Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
- het school- en leerklimaat sterk verbetert;
-

de

leeropbrengsten

verhoogt

en

leerprestaties verbetert;
-

het

welbevinden

van

de

leerlingen

verhoogt;
- effectief is in het tegengaan van pesten
(preventief)

en

het

oplossen

daarvan

(curatief);
-

depressieve

gevoelens

bij

leerlingen

voorkomt en vermindert;
-

leerkrachten

vaardigheden aanleert om

groepsproblemen

te

voorkomen

en

te

verhelpen.
Sociale veiligheid - KiVa
De

Op

Wilhelminaschool is een ‘KiVa-school’.

KiVa

is

een

preventief,

schoolbreed

onze

school

werken

we

Bakker en José van Dam. Zij hebben een
signalerende

sociale

sociale veiligheid van kinderen.

en

het

tegengaan van

het

KiVa-team: Rozemarijn Stoutjesdijk, Roelie

programma gericht op het versterken van de
veiligheid

met

en

begeleidende

rol

bij

de

pesten op basisscholen. KiVa zet in op een

Als een kind wordt gepest of zich niet veilig

positieve groepsvorming en stimuleert de

voelt

sociale

sociaal

ingeschakeld. Hoe dit in zijn werk gaat, staat

kinderen.

beschreven in ons protocol sociale veiligheid.

Daarmee worden de sociale veiligheid en het

Het KiVa-team volgt regelmatig nascholing en

pedagogisch klimaat op school verbeterd.

kan vanuit de KiVa-organisatie ondersteuning

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als

krijgen.

geheel en dus niet op specifieke individuen.

pestcoördinator.

vaardigheden

emotionele

ontwikkeling

en

de
van

wordt

een

lid

Rozemarijn

van

het

Stoutjesdijk

KiVa-team

is

onze

KiVa hanteert de no-blame methode, het
gaat niet om beschuldigingen maar dat we er
samen voor zorgen dat iedereen zich fijn
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Veiligheid - Sociaal en fysiek

bovendien dat ze veel leren en dat er op een

Sociale en fysieke veiligheid vinden we erg

goede manier wordt lesgegeven. De kinderen

belangrijk.

zijn

vinden dat ze meer betrokken mogen worden

criteria opgenomen om de sociale en fysieke

bij het verbeteren van de kwaliteit van de

veiligheid van de kinderen, de medewerkers,

school. Naar aanleiding van deze informatie

de ouders en andere betrokkenen binnen en

hebben we hoog ingezet op de ‘stem van de

buiten de school te realiseren. Er zijn diverse

leerling’.

In

documenten
geregeld.

ons

veiligheidsbeleid

waarin

de

Verschillende

veiligheid

wordt

medewerkers

en

externen spelen hierbij een belangrijke rol. In
de schoolgids wordt dit op diverse plaatsen
uitgebreid

toegelicht

contactgegevens. In

en

vindt

u

de

hoofdstuk 9 vindt u de

In hoofdstuk 8 ziet u de uitslag afgezet tegen
de scores van de ouders. Ook de kinderen
geven de school een 8.
Met de uitslag van de vragenlijst kunnen we
ons een beeld vormen over de mening,

tabel waarin we een overzicht geven van de

belangen

en

verschillende rollen en regelingen.

kinderen.

De

wensen

van de ouders en

resultaten

zijn

bij

uitstek

geschikt om in gesprek te gaan met het
Enquête Ouders
In

mei

2021

inlogcode

team, de medezeggenschapsraad, ouders en
hebben

ontvangen

alle

ouders

een

kinderen. Ook zijn de opbrengsten van de

om via internet de

enquête gebruikt voor het opstellen van het

vragenlijst ‘Ouders’ te kunnen invullen.
In

totaal

heeft

47%

van

de

schoolplan 2019-2023.

ouders

gereageerd en op deze manier meegewerkt
aan de kwaliteitsbepaling van onze school.

2. ONDERWIJS OP MAAT

Uit de enquête komt naar voren dat de
meeste ouders tevreden zijn. Ouders vinden
de

Wilhelminaschool

gezellig,

kind-

en

oudervriendelijk, leuk en veilig. De kinderen
gaan graag naar onze school en de regels zijn
duidelijk.
De school krijgt van de ouders een mooi
rapportcijfer: 8.
In hoofdstuk 8 ziet u de resultaten van de
enquête schematisch weergegeven.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het
leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord.
Binnen dit programma kunnen we aansluiten
bij de ontwikkeling van de kinderen, in de
zone

van

de

naaste

ontwikkeling.

Dit

betekent dat we de volgende stap aanbieden
die nodig is om verder te komen in hun
ontwikkeling.
Ook meten we in de groepen 1 en 2 objectief

Enquête Leerlingen

de beheersing van de leesvoorwaarden die

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ook

nodig

een vragenlijst ingevuld in mei 2021. Uit de

leesonderwijs

vragenlijst komt naar voren dat de meeste

resultaten

kinderen

leerkrachten besproken. Er wordt gekeken of

zich

veilig

voelen

op

de

zijn

om

succesvol
te

kunnen

worden

starten.
het

De
van

aan dat de leerkrachten op een prettige

ontwikkelen

en of er aanvullend aanbod

manier met hen omgaan. De kinderen vinden

nodig

Bij

Schoolgids 2022 - 2023

naar

team

en

de

is.

zich

door

taal-

Wilhelminaschool. Ook geven de kinderen
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leespreventieprogramma

‘Bouw!’

worden

ingezet.

toetsuitslagen aanleiding vormen om extra
maatregelen te nemen. De hulp die dan
geboden wordt, kan binnen of buiten de

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn

groep worden gegeven.

nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws
leren. Op school stimuleren we de kinderen
en dagen ze uit om telkens weer dingen te
ontdekken.

Als

de

ontwikkeling

anders

verloopt, bieden we hulp.
Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel
krijgt meer hulp en oefenstof. Wie meer aan
kan, krijgt meer uitdagende opdrachten.
De vakken taal, spelling, lezen, schrijven en
rekenen vormen de kern van ons onderwijs.
Het zijn de basisvakken, die het fundament
vormen

voor

elke

andere

ontwikkeling.

Daarom legt onze school de nadruk op deze
vakken.
Wij

geven

komend

het

jaar

lees-

een

en

rekenonderwijs

extra

accent,

omdat

Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben in
de

groep

een

aangepast programma en

kunnen aan hun eigen doelen werken in de
‘Plusgroep’, dit vindt plaats in een apart
lokaal.

De

leerstof

sluit

aan

bij

hun

onderwijsbehoeften en capaciteiten en is een
middel om hun doelen op het gebied van
leren leren te bereiken.

hiermee de basis voor schoolsucces wordt

Soms is het noodzakelijk dat een leerling een

gelegd.

leerjaar versneld doorloopt. In overleg met

Het

leerprogramma

voor

kinderen

wordt

regelmatig bijgesteld en aangepast op basis
van observaties en het dagelijks gebeuren in
de klas. Naast die observaties gebruiken we
toetsen, die regelmatig worden afgenomen
omdat ze binnen het programma van een
methode horen. Verder hanteren we een
Leerling-Onderwijs-Volg-Systeem

(LOVS),

de ouders gaan we dan tot ‘versnellen’ over.
Een andere groep kinderen heeft moeite met
leren,

omdat

sociale

en/of

emotionele

problemen een rol spelen. We leveren als
school een bijdrage aan het hanteren van die
problemen. Daarover is regelmatig overleg
met het samenwerkingsverband, het sociaal
dorpsteam of andere externe instanties.

waarmee de vorderingen op het gebied van

Afhankelijk

taal, spelling, rekenen en lezen enkele malen

aanleg, kunnen kinderen korter of langer dan

per

landelijk

twee jaar in een kleutergroep zitten. In groep

genormeerde toetsen, ontwikkeld door het

1 en 2 worden activiteiten aangeboden, die

Cito. Bij leerlingen waarbij we, bij deze

voorbereiden op groep 3.

jaar

toetsen,

worden

getoetst

opvallendheden

met

zien

in

van

geboortedatum,

aard

en

de

ontwikkeling, kijken we welk (aanvullend)

Ongeacht in welke groep het kind zit: af en

aanbod

toe komen we tot de conclusie dat alle extra

nodig

is

en

of

er

eventueel

inzet onvoldoende effect heeft. Wanneer het

interventies noodzakelijk zijn.

kind baat heeft bij extra (inoefen)tijd kunnen
Het kan gebeuren dat het gedrag van het
kind,

de

prestaties

in

Wilhelminaschool Amerongen

de

groep

of

we,

in

overleg

met

ouders,

het
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de
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nemen, om het kind een jaar langer de tijd te

waarbij

geven zich de leerstof van een bepaalde

onderwijsbehoeften van het kind. Door het

groep eigen te maken. We noemen deze

comprimeren van het aanbod, de tijd en/of

maatregel 'verlengen'.

meer

Om de juiste hulp te kunnen bieden, vragen
we regelmatig advies en hulp aan instanties
buiten de school, zoals het sociaal dorpsteam
en het schoolondersteuningsteam (SOT) van
het samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht.

Zoals u kunt lezen bieden we onderwijs op
maat, of beter gezegd passend onderwijs.
onderwijs

betekent

dat

het

onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden
en talenten (de onderwijsbehoeften) van de
leerlingen.

We

werken

daarbij

handelingsgericht. Uitgangspunten hiervoor
zijn:
-

afstemming van het onderwijs op de
onderwijsbehoeften van het kind door te
werken met periodeplannen;

-

preventief

en

pro-actief

denken

en

handelen;
-

instructie

geprobeerd
houden.

de

wordt

en

inoefening

leerling

Wanneer

bij

bij

er

de

de

wordt

groep

geen

te

passend

onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd,
zal

een

ontwikkelingsperspectief

worden

opgesteld en volgt het kind een eigen leerlijn,
voor één of meerdere vakken, binnen de
groep.

Passend onderwijs (zie ook hoofdstuk 6)

Passend

aangesloten

gebruik maken van de talenten van de

Het ontwikkelingsperspectief kan opgesteld
worden naar aanleiding van de geboden zorg
die

weinig

effectief

bleek,

scores

op

Cito-toetsen, een extern onderzoek naar de
mogelijkheden
gegevens)

van

en/of

het

kind

toetsen

die

(o.a.
de

IQ

school

aanvullend heeft afgenomen. Er wordt per
vak

een

einddoel

bepaald

en

daarvoor

worden tussendoelen gesteld. Per leerjaar
wordt de leerstofplanning bepaald.
Het

ontwikkelingsperspectief

ouders,

leerkracht

en

intern

wordt

met

begeleider

besproken en geëvalueerd.

leerlingen;
-

actief betrekken van leerlingen bij het
onderwijsproces (Wat wil ik als leerling
bereiken en hoe kom ik daar?);

-

actief betrekken van ouders/verzorgers
bij het onderwijsleerproces van hun kind.

Leerlingen

met

specifieke

3. WAT LEERT MIJN KIND ALLEMAAL OP
DE WILHELMINASCHOOL?
Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft
wat een kind leert bij ons op school. Want al
houden we bij ons onderwijs rekening met de

onderwijsbehoeften

actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk

Leerlingen voor wie het ernaar uitziet dat ze

deel vast in de methoden die we gebruiken.

het eindniveau van groep 6

op één of

meerdere vakgebieden niet zullen behalen,

Groep 1 en 2 (algemeen)

krijgen een ontwikkelingsperspectief (OPP).

De inrichting van de lokalen en de manier

Het gaat hierbij om een uitstroomniveau

van werken verschilt in groep 1 en 2 met de

lager dan VMBO dus praktijkonderwijs of

andere groepen. De kleuters beginnen de dag

VSO. In principe wordt, in eerste instantie,

in de kring. In groep 1 en 2 keren de

een aanpassing in het onderwijs gemaakt

kinderen na een activiteit steeds terug in de

Wilhelminaschool Amerongen
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kring. Iedere dag werken we volgens een

Verder komt het thema terug in gesprekken,

vast

(kring)spelen, liedjes, opzegversjes, hoeken,

rooster.

Daarop

vormingsgebieden:

staan

verschillende

godsdienstige

vorming,

ontwikkelingsmateriaal en in het speellokaal.

taal, rekenen, kring-leergesprek, muzikale

Er is speciale aandacht voor voorbereidende

vorming,

lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Kinderen

bewegingsonderwijs,

expressie,

natuuronderwijs, e.d.

kunnen

De meeste vormingsgebieden komen aan de
orde in de vorm van wereldoriënterende
thema's,

die

aansluiten

bij

de

belevingswereld van kleuters. De activiteiten
zijn verbonden aan thema’s die voor kinderen
interessant
voorbeelden

en

betekenisvol

van

thema's

zijn.

Enkele

zijn:

herfst,

experimenterend

en

ontdekkend

bezig zijn.
Bij het opzetten van de activiteiten wordt er
rekening

gehouden

met

de

verschillende

niveaus van de kinderen. Elk kind krijgt het
onderwijs aangeboden dat uitlokt om een
stap verder te gaan!

boeken, beroepen, familie en lichaam. Het
aanbod

binnen

de

thema’s

komt

in

de

dagelijkse praktijk in samenhang aan de
orde. Wie speelt in de huishoek is ook bezig
met

taalontwikkeling, wie speelt met de

teltoren leert ook getallen of kleuren en wie

Groep 3 t/m 8 (algemeen)

op een vel papier de golven van de zee

In

tekent, is bezig met voorbereidend schrijven.

globaal weergegeven hoeveel tijd er per

Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat

week

dit de basis is voor veel ander leren.

vakken. Het gaat hier om gemiddelden, die

In de speel-werklessen komen verschillende

kunnen variëren per leerjaar.

facetten aan de orde:
-

oefenen

van

een

(nieuwe)

techniek:

knippen, scheuren, tamponeren, enz.;

de

lessentabel
wordt

(zie

besteed

hieronder)
aan

wordt

verschillende

Aantal uren per vak per week
Vak

ca. uur

Lezen

6,00

Taal en spelling

5,50

Rekenen

5,00

Expressievakken

2,25

Schrijven

0,50

leesvoorwaarden;

Godsdienstige vorming

1,00

- oefenen van de fijne motoriek: bv. speelklei

Bewegingsonderwijs

1,50

of schrijfpatronen;

Oriëntatie op jezelf en de wereld

1,25

- oefenen van de taak- en werkaanpak;

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde,

2,00

- ontwikkelen van zelfreflectie;

geschiedenis, natuur en techniek)

- werken aan zelfstandigheid: oefenen met

Verkeer

0,50

zelf

Engels

0,50

- ontwikkelen van creativiteit: omgaan met
de opdracht;
- voorbereidende oefenvormen voor rekenen:
meer, minder, evenveel, enz.;
-

oefenvormen van lezen / werken aan

materialen verzamelen, opruimen en

oplossingen bedenken.
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Zelfstandig werken

en krijgt het andere kind binnen hetzelfde

De kinderen zijn het ene moment zelfstandig

onderwerp moeilijker rekenwerk aangeboden.

bezig aan hun taak en het andere moment

Na

ontvangen

de

geschonken aan een zogenaamd Rekenlab.

ochtenden wordt vooral gewerkt aan taal,

Het doel van het Rekenlab is om kinderen uit

(technisch en begrijpend) lezen, spelling en

te

rekenen.

vraagstukken op te lossen in een realistische

ze

instructie.

Tijdens

Elke schooldag is er ruimte voor gebed en
voor een verhaal of een lied.
Als handreiking gebruiken we de methode
'Trefwoord'. In deze methode staan naast
Bijbelverhalen ook spiegelverhalen, gebeden,
Daarbij

en

andere

worden

verwerkingsvormen.

onderwerpen

ter

sprake

gebracht die het wereldbeeld van het kind
vormen.
daarbij

Enkele
heel

uitgangspunten
duidelijk

door:

klinken
mensen

verdienen waardering, mensen zijn geboren
om in vrijheid te leven, mensen mogen
steunen op God.

blokken

dagen

setting.

Godsdienstige vorming

liederen

twee

wordt

open

Hierbij

er

aandacht

reken-wiskundige

maken

ze

gebruik

van

21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend
en ontwerpend leren.
Daarnaast

wordt

er

elke

dag

aandacht

besteed aan automatiseren.
In de groepen 4 t/m 8 wordt de rekenstof op
een

chromebook

verwerkt.

Het

en

in

een

werkboek

rekenbeleidsplan

zorgt

de

komende jaren voor een nieuwe impuls en
een

kwaliteitsverbetering.

rekencoördinator, Chiel Slob,

Onze

begeleidt dit

proces.
Nederlandse taal
Taalonderwijs

is

veelomvattend:

wordt

Rekenen en wiskunde

woordenschat

In de groepen 1 en 2 leiden lessen in de

aandacht voor het verwoorden van ideeën,

kring, themahoeken en activiteiten aan de

luisteren

tafel op het gebied van rekenvaardigheden

grammatica.

naar
De

uitgebreid,

de

anderen,
kinderen

er

spelling
leren

is
en

teksten

schrijven, gesprekken voeren, presentaties

tot rekenbegrip.
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode

maken,

'Pluspunt’ (vierde versie). Vanaf groep 4 is

werkstukken maken.

deze methode digitaal. De sterke elementen

In

uit

taalvorming gedaan, o.a. door: kring- en

de

traditionele

rekendidactieken

en

worden

realistische
gecombineerd

binnen deze methode: evenwichtig rekenen.
De beste balans tussen oefenen en realiteit.
Het

is

een

methode

met

speelse

en

gevarieerde oefenvormen. De lesstof in deze
rekenmethode bestaat uit kleine, duidelijke
stappen: instructie - oefenen - herhalen en
toetsen.

De

onderwerpen

worden

aangeboden in blokken van drie weken. In de
derde week wordt er getoetst. Op basis van
deze toets maakt het ene kind herhalingsstof

Wilhelminaschool Amerongen

de

spreekbeurten
kleutergroepen

leergesprek,

voorlezen,

houden
wordt

veel

praatplaten

en
aan
en

taalspelletjes.
In groep 3 werken we met de nieuwste versie
van ‘Veilig leren lezen’, de Kim-versie. In de
groepen 4 t/m 8 werken de kinderen met de
methode ‘Staal’. ‘Staal’ omvat zowel taal- als
spellingonderwijs.

Het

onderdeel

taal

is

verdeeld in 8 thema’s. Elk thema sluit af met
een eindproduct. Dit kan bijvoorbeeld een
presentatie, een verslag of een krantenartikel
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zijn. Daarnaast maken de kinderen een toets

Op school doen we dit o.a. door middel van

met de onderdelen woordenschat en taal

een 'lees-schrijfhoek' en activiteiten die de

verkennen. Na de toets gaan de kinderen

kinderen uitdagen en nieuwsgierig maken

gericht remediëren, herhalen of verrijken.

naar letters, lezen en schrijven. Daarvoor
gebruiken wij onder andere materialen uit de

In het spellingsonderdeel van ‘Staal’ worden

map ‘Fonemisch bewustzijn’.

spelling en grammatica samen aangeboden.

Door geschreven taal nadrukkelijk onder de

Ook hier wordt gewerkt in 8 blokken van 4

aandacht van kleuters te brengen en ze de

weken. Elke les start met een herhaling,

beschikking

daarna volgt een instructie van een nieuw

lettermateriaal, merken we:

onderdeel en een oefendictee, dat direct

−dat sommige kleuters zichzelf leren lezen;

wordt nabesproken. Elk blok sluit af met een

−dat andere kleuters tot het zelf - met eigen

toetsdictee en een grammaticatoets. Vanaf

letterkennis - maken van woorden komen;

half

groep

6

komt

hier

werkwoordentoets

ook

bij.

kennen zelf nog geen woorden kunnen
namaken.

we

gebruik

van

kant-en-klaar

De

zodat elk kind maakt wat hij of zij nodig
maken

over

−dat enkele kleuters met de letters die ze
maken,

Ook

geven

een

verwerkingsopdrachten zijn op 3 niveaus,
heeft.

te

maar

wel

woorden

kunnen

de

oefensoftware van de methode. Vanaf januari

In groep 3 gebruiken we ‘Veilig Leren Lezen’

start ook groep 3 met spelling.

als

Het taalbeleidsplan zorgt de komende jaren

lezen. Deze methode biedt de kinderen op

voor

hun eigen niveau leesonderwijs aan. Door de

een

nieuwe

kwaliteitsverbetering.

impuls

en

een

Onze taalcoördinator,

Aline Koopman, begeleidt dit proces.

methode

uitgekiende

voor

aanvankelijk

werkwijze

en

technisch

materiaalkeuze

blijven de leerlingen toch één groep vormen.
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de
methode ‘Estafette’. Dit is een methode voor
voortgezet technisch lezen. Wij besteden ook
in deze groepen veel tijd aan lezen, omdat dit
de

basis

is voor het succes bij andere

vakken.
Lezen
Op onze school worden de kinderen al heel
vroeg gestimuleerd om ervaringen op te doen
met

geschreven

taal.

We

proberen

geschreven taal voor kleuters iets uitdagends
te laten zijn, iets om nieuwsgierig naar te
worden,

iets

om

mee

te

willen

experimenteren.
In de kleutergroepen geven we de kinderen
daarvoor alle ruimte, zonder dat ze aan het
eind van groep 2 moeten kunnen lezen.

Wilhelminaschool Amerongen

Op

onze

school

hebben

computerprogramma's

ter

we

diverse

beschikking die

kinderen helpen bij hun leesontwikkeling. Eén
daarvan is het computerprogramma ‘Bouw!’.
Dit is een interventieprogramma, dat ernstige
leesproblemen helpt voorkomen. Een aantal
kinderen uit groep 2, 3 of 4 krijgt hiermee
extra hulp. Zij worden ondersteund door een
tutor (ouder, stagiaire, vrijwilliger of leerling
uit groep 7 of 8) onder leiding van Aline
Koopman,
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Daarnaast vragen wij de ouders van deze

onderdeel geworden van de collectie in de

kinderen om thuis met dit programma te

bibliotheek. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8

werken.

hebben een bibliotheekaccount en mogen

Naast de ontwikkeling van de techniek van
het lezen komt steeds meer de nadruk te
liggen op begrijpend lezen en studerend
lezen. Voor deze leesonderdelen gebruiken
we

de

digitale,

actuele

methode

'Nieuwsbegrip'.
Het

Wilhelminaschool

is:

‘Elk

kind

een

competente lezer!’ Door veel voor te lezen en
te vertellen maken we kinderen enthousiast
om te leren lezen. Hiermee leggen we de
basis voor de leesontwikkeling. Vervolgens
leren kinderen technisch en begrijpend lezen.
Met behulp van een breed boekenaanbod en
leesbevorderende

activiteiten

ontwikkelen kinderen zich tot competente en
gemotiveerde lezers. Als school maken we
gebruik

bibliotheek.

In

het

computerprogramma

Schoolwise kunnen de kinderen (vanaf groep
5)

boeken

registreren
leggen

zoeken,

gelezen

boeken

en elkaar leestips geven. Zij

een

eigen

leesdossier

aan.

Leerkrachten kunnen in dit programma het

motto van het leesonderwijs op de

gevarieerde

wekelijks twee leesboeken uitzoeken in de

van

de

leesbevorderingsproducten

taal-

en

van

de

regiobibliotheek Z-O-U-T . Tweemaal per jaar
krijgen alle groepen een pakket met boeken
gericht op een leesbevorderend aspect. Ook
is er één keer per jaar, voor elke groep, een
leesbevorderende activiteit in samenwerking

leesgedrag

van

de

leescoördinatoren
Aline

Koopman

kinderen

Annemieke
zetten

volgen.

De

Prinsen

en

leesbevorderende

activiteiten in en scholen het team op diverse
onderdelen. Zij worden daarbij ondersteund
door een medewerker van de regiobibliotheek
Z-O-U-T. Daarnaast zorgen we samen voor
een actueel en gevarieerd boekenaanbod in
de bibliotheek. De school heeft ook een
leesbeleidsplan.
aangepast

Dit

plan

wordt

elk

jaar

aan de speerpunten voor het

nieuwe jaar. Deze punten worden bepaald
naar

aanleiding

van

de

resultaten

en

gegevens uit de Leesmonitor, die afgenomen
wordt bij leerkrachten en leerlingen.
in schooljaar 2022-2023 zetten we externe
expertise in om een verbeterslag te maken
ten aanzien van technisch lezen.

met de bibliotheek. Zo brengen de kinderen
van de groepen 3 en 6 bijvoorbeeld een
bezoek aan de bibliotheek. Groep 3 wordt
wegwijs gemaakt in de bibliotheek en in
groep 6 ligt het accent op informatie zoeken
voor een spreekbeurt of werkstuk. Bovendien
kunnen alle groepen gedurende het jaar een
collectie op maat (COM) aanvragen.

In groep 1 en 2 verwerven de kinderen

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn we nog
intensiever

gaan

bibliotheek

Z-O-U-T

Bibliotheek

samenwerken
in

Amerongen:

met
de

op school (dBos). Door deze

samenwerking

is

onze

Wilhelminaschool Amerongen

Schrijven
spelenderwijs

allerlei

vaardigheden.

De

activiteiten, die hierbij worden aangeboden
ten

behoeve

van

het

schrijven,

zijn

voornamelijk gericht op het ontwikkelen van

schoolbibliotheek
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de fijne motoriek en een goede oriëntatie in

De

volgende

methodes

zijn

de ruimte.

Wilhelminaschool in gebruik:

op

de

In groep 3 begint de voorbereiding op het
echte schrijven. Naast het aanleren van de

vak

cijfers

aardrijkskunde ‘Blink - Aardrijkskunde’

en

de

aandacht

letters,

besteed

wordt

aan

zit/schrijfhouding,

uitgebreid

een

methode

goede

een

soepele

en

een

ontspannen

met

twee

methoden.

‘Blink - Topomaster’
geschiedenis

‘Blink - Geschiedenis’

natuur &

‘Blink - Natuur & Techniek’,

techniek

Stichting dorp en natuur

‘Pennenstreken’ is voor de groepen 1 tot en

Burgerschap:

‘KiVa’, ‘Trefwoord’ en

met 8 de basismethode. Als aanvullende

samenleving

‘SamSam’, ‘Kriebels in je

methode wordt er in groep 1 en 2 gewerkt

en

buik’ aangevuld met

met de schrijfmethode 'Schrijfdans'. Hierbij

maatschappij

programma’s van

schrijfbeweging
pengreep.
We

werken

worden met behulp van muziek, rijmpjes,
spelletjes

en

fantasietekeningen

de

school-tv.
verkeer

‘Veilig Verkeer Nederland’

voorwaarden gecreëerd voor een vloeiend en

aangevuld met diverse

leesbaar verbonden handschrift.

praktische verkeerslessen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Op veel momenten wordt gesproken over de

Tijdens oriëntatie op jezelf en de wereld

wereld om ons heen en brengen we kinderen

houden

kennis bij over het heden en verleden van de

spreekbeurten en leren ze vanaf groep 6 een

aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken

werkstuk te maken. Hierbij wordt veelvuldig

aan de hand van moderne methoden, maar

gebruik

vaak

informatiebronnen, o.a. boeken en internet.

ook

door

middel

van

klassengesprekken, spreekbeurten, internet,
schooltelevisie, werkstukken, e.d.
In

de

groepen

programma

1
in

en

2

het

staat het hele
teken

van

'wereldverkenning'.
In de groepen 3 t/m 8 krijgt de oriëntatie op
mens en wereld een ander karakter. Daar
wordt

het

gevuld

met

de

volgende

kennisgebieden: verkeer, bevordering gezond
gedrag,

maatschappelijke

en

sociale

verhoudingen, mediawijsheid, relationele en
seksuele vorming en geestelijke stromingen.
Daarnaast worden er middels de methode
‘Blink’

aparte

lessen

in

aardrijkskunde,

geschiedenis en natuur gegeven.

de

gemaakt

vanaf

groep

van

5

diverse

Wetenschap en technologie
Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen
binnen

het

vakgebied

Wetenschap

en

technologie. Techniek komt terug in onze
methode ‘Blink Wereld - Natuur & Techniek.
Deze methode laat leerlingen onderzoekend
en

ontdekkend

leren.

Onze

techniekcoördinator is Carla Spijk.
Verkeersonderwijs
Wij vinden verkeersonderwijs belangrijk. De
reden om kwalitatief goed verkeersonderwijs
aan te bieden is, dat dit een belangrijke
bijdrage

levert

aan

de

stapsgewijze

ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige,
zelfstandige

Wilhelminaschool Amerongen

kinderen
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verkeersdeelnemers.

Daarom

heeft

onze

alledag.

De afgelopen schooljaren is het

school het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel

aanbod verder uitgebreid o.a. met:

(UVL) behaald. In het daarvoor opgestelde

-

verkeersplan staat dat wij in alle leerjaren
actueel verkeersonderwijs, zowel in theorie

wereldburger te zijn;
-

als in de praktijk, geven. De leerlingen van
groep 7 doen mee met het theoretisch en

leren wat het betekent om Europees en
leren om mee te doen in de school: mee
te praten en mee te beslissen;

-

via

de

extra

module

van

praktisch verkeersexamen. In alle groepen

Klasse!Vergadering

worden

zelfstandig te vergaderen en gezamenlijk

verkeersdagen

gehouden,

zoals

Fietsseef (2x per jaar) en Streetwise (1x per
twee

jaar,

praktische

verkeerseducatie

leren

KiVa:

kinderen

(democratisch) besluiten te nemen.
-

ontwikkeld door de ANWB).

bewustzijn

ontwikkelen

van

de

eigen

sociale omgeving;

Daarnaast onderhouden we contact met de

-

relationele en seksuele vorming;

ouders om verkeersonderwijs en -opvoeding

-

omgaan met sociale media;

goed op elkaar af te stemmen, en werken we

-

in schooljaar 2022-2023 gaan we aan de

samen

met

de

gemeente

en

andere

slag met een doelmatig aanbod om de

organisaties om de omgeving van de school

sociale competenties van de kinderen uit

en de routes van de kinderen zo veilig

te breiden.

mogelijk te krijgen en te houden.
Burgerschap,

sociale

Als school doen we mee aan de Week van de

integratie

en

seksuele vorming
Als school werken we aan de vorming van
leerlingen

tot

betrokken

burgers.

‘Burgerschap’ is daar het sleutelwoord voor.
Er is wettelijk vastgelegd dat scholen actief
burgerschap en sociale integratie moeten
bevorderen. Als school besteden we aandacht
aan:
-

sociale gedragscodes (op een respectvolle
manier

met

elkaar

omgaan),

zowel

digitaal als fysiek.
-

kennis opdoen van de principes van onze
democratie;

-

een eigen levensovertuiging leren vormen
(vanuit

een

eigen

identiteit

kunnen

deelnemen aan de samenleving);
-

kennis

verwerven

over

mensen

met

andere overtuigingen.
Dit komt aan de orde tijdens de lessen van
‘KiVa’, ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’,

Lentekriebels. Deelnemende scholen geven
een week lang les over weerbaarheid, relaties
en seksualiteit. In alle groepen wordt, in die
week,

elke

dag

aandacht

besteed

aan

bovenstaande thema’s.
Kunstzinnige ontwikkeling
Ook

voor

'tekenen',

'handvaardigheid',

'muziek' en 'dramatische vorming' is op onze
school de nodige aandacht. Vanaf groep 3
besteden we daar zo'n 2,5 uur per week aan.
Deze

vakken

brengen

evenwicht

in

het

lesprogramma: niet alleen het leren heeft de
nadruk, ook de creatieve vorming. We zien
deze vakken niet louter als ontspannend. Ook
hier wordt lesgegeven en streven we een
bepaalde mate van kwaliteit na.
De

methode

die

we

voor

deze

vakken

gebruiken is ‘Eigenwijs Next’. Ook maken we
voor de creatieve vakken gebruik van het
aanbod van het steunpunt ‘Kunst Centraal’.

‘godsdienstige vorming’ en in de praktijk van

Wilhelminaschool Amerongen
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In groep 1 en 2 is de creatieve vorming

Engels

overwegend

In onze huidige samenleving komen we volop

geïntegreerd

in

het

totale

thematische programma.

in

Door het kunst- en cultuurmenu van ‘Kunst

aangeboden

Centraal’ komen alle kinderen in aanraking

gepresenteerd in het Engels. Op deze manier

met

speelt de Engelse taal een belangrijke rol in

diverse

kunstuitingen.

Voor

ons

muziekonderwijs maken we gebruik van de
methode

‘Eigenwijs

digitaal’.

aanraking

met

de Engelse taal. Veel

informatie

wordt

ons

de Nederlandse samenleving.

Het

muziekonderwijs wordt ook verdiept door
samen te werken met ‘Ons Genoegen’. Deze
impuls aan het muziekonderwijs wordt mede
mogelijk gemaakt door een subsidie van de
overheid. De coördinatie van kunst en cultuur
is in handen van Carla Spijk.

De kinderen van groep 5 t/m 8 leren op een
eenvoudig niveau te communiceren in het
Engels. Hiervoor gebruiken we de methode

Bewegingsonderwijs

‘Blink

Engels’.

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs

popmuziek

dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas,

Muziek

op het schoolplein en in het speellokaal

kinderen. Ze leren Engels spreken, schrijven,

gespeeld en bewogen.

lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten

als

Deze

lesmethode

startpunt

motiveert

en

van

gebruikt

de

lessen.

enthousiasmeert

verschillende vormen van differentiatie om
aan te sluiten bij de niveauverschillen van
leerlingen.
ICT
Sinds mei 2017 werken wij volledig in de
Cloud.

Het netwerk is vernieuwd en de

apparatuur
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8
gymmen

in

sporthal

‘de

Ploeg'

in

Allemanswaard.
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan
lopend naar de sporthal, onder leiding van de
leerkracht, geassisteerd door een ouder. De
kinderen van de groepen 5 tot en met 8

vervangen. Hierdoor heeft de

onderbouw de beschikking over een bluebot
(beginnend programmeren), diverse tablets
en vaste computers en werken de middenen

bovenbouwgroepen

met

chromebooks.

Voor alle kinderen vanaf groep 4 is er een
chromebook beschikbaar. Alle groepen zijn
voorzien van een digitaal schoolbord.

fietsen naar de sporthal en terug naar school.
Evenals groep 3 en 4 onder leiding van de
leerkracht, geassisteerd door een ouder.
Het is verplicht bij het sporten sportkleding
en gymschoenen te dragen.
De groepen 3 t/m 8 gymmen dit jaar op
maandag- en vrijdagmiddag.

Wilhelminaschool Amerongen

Schoolgids 2022 - 2023

pagina 22

De kinderen werken zelf ook regelmatig met

nodig

het digitale bord. Kinderen gebruiken op

kinderen.

school computerprogramma's die zo goed

Enkele malen per jaar praat het team over de

mogelijk aansluiten bij onze lesmethoden.

regels. We zorgen ervoor dat de regels in alle

Een aantal onderdelen uit de 21st century

groepen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast

skills zijn ook opgenomen in het beleidsplan

aan de leeftijd van het kind.

en

het

lesprogramma;

mediawijs,

social

media, programmeren en Lego mindstorms.
De bovenschools ICT-coördinator is Martijn
Clarijs. Op de Wilhelminaschool is Lisanne
Bode het aanspreekpunt.

en

maken

we

afspraken

met

de

We vertellen de kinderen waarom deze regels
op school gelden. Orde en regelmaat zorgen
ervoor dat er ruimte en aandacht is voor
ieder kind. Wanneer een kind de regels
overtreedt

heeft

dit

consequenties.

We

Digitale verwerking

steken meer energie in het belonen van goed

In groep 4 t/m 8 vindt bij het vak rekenen

gedrag dan het bestraffen van niet-gewenst

grotendeels digitale verwerking plaats. In de

gedrag. In schooljaar 2022-2023 gaan we

groepen 4 t/m 8 werken de kinderen met een

aan de slag met een doorgaande lijn voor het

chromebook.

pedagogisch klimaat binnen de school.

De

voordelen

van

digitale

verwerking zijn: de kinderen krijgen direct
feedback, de leerkracht kan de leerling goed
volgen

en

de

leerstof

wordt

adaptief

aangeboden. Bovendien kunnen de kinderen
gericht met hun eigen leerdoelen aan de
slag.

Ook

bij

andere

vakken wordt het

Effectief omgaan met de beschikbare tijd
Om de beschikbare onderwijstijd zo optimaal
mogelijk te gebruiken, zijn op onze school de
volgende

maatregelen

genomen

omtrent

schooltijden, absentie, verzuim en verlof.

chromebook veelvuldig ingezet. Wel houden

Absentie van leerlingen wegens ziekte

we oog voor afwisseling en zorgen we ervoor

Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor

dat de kinderen niet te lang achter elkaar

schooltijd doorgeven? Zodra het kind beter

naar het beeldscherm kijken. We werken met

is, wordt bekeken welke leerstof ingehaald

de 20-20 regeling: 20 minuten schermtijd,

moet worden. Als de ziekte langer duurt dan

20 seconden wegkijken.

enkele dagen, kunt u huiswerk vragen bij de
leerkracht.

4. PRAKTISCHE PUNTEN

Absentie van leerkrachten
Bij ziekte van een juf of meester komt er in

In dit hoofdstuk van de schoolgids worden

principe

een

invalleerkracht.

een aantal praktische zaken besproken, zoals

geen invalleerkracht beschikbaar is, wordt

afspraken en regels.

intern

naar

een

Wanneer

oplossing

er

gezocht,

bijvoorbeeld door de kinderen van de zieke
Afspraken en regels

leerkracht

te

Eén van de uitgangspunten van onze school

groepen,

maar

is dat kinderen met plezier naar school gaan.

programma.

Voor een goede sfeer zijn er schoolregels

kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van

Wilhelminaschool Amerongen

Schoolgids 2022 - 2023

verdelen
Er

wel

over
met

de
hun

andere
eigen

worden in principe geen

pagina 23

een leerkracht, maar helaas ontkomen we er

absentie verwerkt in de computer d.m.v. de

soms niet aan.

volgende aantekeningen: ziekte (z), verlof

Een

enkele

keer

volgen

leerkrachten

(v) of ongeoorloofd verzuim (o) .

cursussen onder schooltijd, of hebben zij een
dag

buitengewoon

verlof.

In

dergelijke

gevallen wordt de groep door een andere
leerkracht overgenomen.
Aanvang van de lessen
Om

op

tijd

met

de

lessen

te

kunnen

beginnen:
-

kunnen kinderen 10 minuten voor de

Uitvoering van de procedure schoolverzuim

aanvangstijd van 08.30 uur naar hun klas;

Bij ziekte

- vragen we aan de ouders van de kinderen

De ouders dienen bij ziekte van hun kind de

van groep 1 en 2 of ze voor half negen

school voor schooltijd van de afwezigheid op

afscheid van hun kind(eren) willen nemen.

de

- gaat om 08.30 uur de bel ten teken dat de

Ouderportaal of telefonisch. Als er bij de

lessen gaan starten.

school

Vooraf willen we duidelijk stellen, dat er bij
het verlenen van verlof goed wordt gekeken
of de duur en de frequentie van het verlof
nadelig

zijn

voor

de

cognitieve

ontwikkeling van het kind.
Met de volgende activiteiten willen we het
schoolverzuim voorkomen:
−informatie, registratie en uitvoering van de
procedure 'schoolverzuim'.

de

schoolgids

worden

de

ouders

procedure die we als school hanteren t.a.v.
Actuele

ontwikkelingen

worden via de website, het schoolnieuws of
via

het

Ouderportaal

doorgegeven.

Het

Ouderportaal is een communicatie-app voor
ouders en school.

is

kan

via

het

binnengekomen,

afwezigheid van de leerling nagetrokken.
Verlofaanvraag
Als een kind vanwege een gegronde reden
een dagdeel of meer absent is, dient een
verlofaanvraag

te

worden

verlofaanvraag

verloopt

ingevuld.

digitaal

via

Een
het

Ouderportaal. De aanvraag wordt door de
schoolleiding

behandeld.

Indien

zij

niet

leerkrachten

verzuim

gemeld

bij

de

leerplichtambtenaar.
Schoolverzuim zonder aanvraag
Als er geen aanvraag is ingediend en er is
wel sprake van schoolverzuim, onderneemt
de

schoolleiding

achterhalen.

actie

Als

er

om

de

sprake

reden
is

te
van

leerplichtambtenaar.
houden

een

absentenregistratie bij. Dagelijks wordt de

Wilhelminaschool Amerongen

ongeoorloofd

ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld bij de

Registratie
De

melding

Dit

ouders het besluit negeren, wordt dit als

geïnformeerd omtrent de leerplichtwet en de
schoolverzuim.

geen

stellen.

akkoord gaan met de verlofaanvraag en de

Informatie aan ouders
Via

te

wordt na een half uur door de leerkracht de

Leerplicht en verlofaanvraag

niet

hoogte

Leerplicht
Op lokaal niveau zijn er afspraken gemaakt

Schoolgids 2022 - 2023
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omtrent

het

verlenen

leerplichtwet

van

wordt

verlof.

als

De

-

uitgangspunt

Verlof

voor

een

kind,

omdat

andere

kinderen uit het gezin vrij zijn.

gehanteerd.

-

Familiebezoek in het buitenland.

Een leerling van vier jaar is niet leerplichtig,

-

Vakantie in een goedkope periode of in

maar de ouders van de leerling zijn wel
verplicht

te

melden,

dat

het

kind

niet

verband met een speciale aanbieding.
-

aanwezig kan zijn.

Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan
andere boekingsmogelijkheden.

Een leerling van vijf jaar is wel leerplichtig.

-

Een uitnodiging van familie of vrienden

Eén dag per week mag vrijstelling worden

om buiten de normale schoolvakantie op

verleend door de schoolleiding. Het opsparen

vakantie te gaan.

van

deze dagen tot een aaneengesloten

periode is niet mogelijk.
Onder

de

in

de

-

Eerder vertrek of latere terugkeer in
verband met (verkeers)drukte.

leerplichtwet genoemde

Verlofaanvragen

worden

altijd

individueel

‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen

beoordeeld. Er kan nooit aanspraak worden

situaties, die buiten de wil van de ouders

gemaakt op dit verlof, omdat ‘een ander kind

en/of

bepaalde

ook vrij kreeg’. Een aanvraag voor verlof

omstandigheden kan vrij worden gevraagd.

wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’

Hierbij moet gedacht worden aan:

dient zo spoedig mogelijk bij de schoolleiding

-

Een verhuizing van het gezin (maximaal

te worden ingediend. Bij voorkeur tenminste

één dag).

acht weken van tevoren.

Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot

Voor meer informatie verwijzen wij naar de

en

leerplichtfolder, een uitgave van de gemeente

-

leerling

met

liggen.

de

Voor

derde

graad

binnen

de

woonplaats (maximaal één dag).
-

Utrechtse Heuvelrug i.s.m. de basisscholen.

Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot
en

met

de

derde

graad

buiten

de

woonplaats (maximaal twee dagen).
-

Viering van een 25-, 40-, of 50- jarig
ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-,
50-en

60-jarig

huwelijksjubileum

van

ouders of grootouders (max. één dag).
-

Ernstige

ziekte

van

bloed-

en

Bij het maken van het vakantierooster volgen
we het advies van de Landelijke Commissie
Vakantiespreiding en vindt er overleg plaats
met de scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs in de regio.
vakantie
Herfst-

22-10-22 t/m 30-10-22

Kerst-

24-12-22 t/m 08-01-23

VoorjaarsPasen

25-02-23 t/m 05-03-23
07-04-23 t/m 10-04-23

Mei-

22-04-23 t/m 07-05-23

Hemelvaart

18-05-23 t/m 21-05-23

belangrijke redenen met uitzondering van

Pinksteren

27-05-23 t/m 29-05-23

vakantieverlof.

Zomer-

08-07-23 t/m 20-08-23

aanverwanten

(het

aantal

verlofdagen

wordt bepaald in overleg met de directeur
en/of leerplichtambtenaar).
-

Overlijden van bloed- en aanverwanten.

-

Naar

De

Vakantierooster 2022-2023

het

volgende

oordeel

situaties

van

zijn

de

geen

directeur

‘andere

gewichtige omstandigheden’:

Extra vrije dagen/dagdelen

-

Deze

Verjaardagen.

momenten

studiedagen
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activiteiten, sinterklaasmiddag,
extra

vrije

dagdelen

e.d.

De

Kinderen in groep 1 en 2 gaan in totaal 1850

of dagen voor het

uur naar school. Dat is gemiddeld 925 uur

aankomende schooljaar zijn:
datum
-

woensdag 19-10-22

per jaar. De kinderen in de groepen 3 t/m 8
vrije groep

gaan in totaal 5972 uur naar school. Dat is

1 t/m 8

gemiddeld 995 uur per jaar.

(studiedag team)

- maandagmiddag 05-12-22

1 t/m 8

Aan het einde van schooljaar 2021-2022 is er

(i.v.m. Sinterklaasfeest)
-

donderdagmiddag 22-12-22

een enquête uitgezet over de schooltijden
1 t/m 2

onder leerkrachten en ouders. Bekeken wordt

(vanaf 12 uur, i.v.m. de kerstviering)
-

vrijdagmiddag 23-12-22

of

1 t/m 8

woensdag 25-01-23

verandering

1 t/m 8

ouderavond

(studiedag team)

- vrijdagmiddag 24-02-23

tevreden

schooltijden

(vanaf 12 uur, i.v.m. de kerstviering)
-

zij

3 t/m 8

en

zijn
of

van
in

over

er

de

huidige

behoefte

tijden.

oktober

is

aan

Tijdens

de

2022

volgt

de

terugkoppeling.

(12 uur start de voorjaarsvakantie)
-

vrijdag 24-03-23

-

dinsdag 30-05-23

1 t/m 8

(studiedag team)

1 t/m 8

(studiedag team)

- vrijdagmiddag 07-07-23

3 t/m 8

(12 uur start de zomervakantie)

Schooltijden

Op de fiets naar school

De schooltijden per groep zijn als volgt:

Omdat we maar weinig ruimte hebben om

Groep 1 en 2

fietsen te stallen, moeten we het aantal

maandag

8.30-14.45 uur

5,50 uur

kinderen dat op de fiets naar school komt

dinsdag

8.30-14.45 uur

5,50 uur

beperken. Woont u BUITEN het hieronder

woensdag

8.30-12.30 uur

4,00 uur

aangegeven gebied, dan mag uw kind op de

donderdag 8.30-14.45 uur

5,50 uur

fiets naar school komen.

vrijdag

3,50 uur

8.30-12.00 uur

Groep 3 t/m 8
maandag

8.30-14.45 uur

5,50 uur

dinsdag

8.30-14.45 uur

5,50 uur

woensdag

8.30-12.30 uur

4,00 uur

donderdag 8.30-14.45 uur

5,50 uur

vrijdag

5,50 uur

8.30-14.45 uur

De pauzes zijn van 10.00-10.15 uur (groep 3
t/m 5), van 10.15-10.30 uur (groep 6 t/m 8)
uur en van 11.30-12.15 uur (groep 3 t/m 5)
en van 11.45-12.30 uur (groep 6 t/m 8).

Wilhelminaschool Amerongen

Kinderen

die

BINNEN

dit gebied wonen,

mogen alleen op de fiets naar school komen
op de dagen dat ze naar Allemanswaard
moeten

fietsen.

Fietsen

zonder

(goed

werkende) standaard kunnen niet worden
geplaatst!
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Brengen en halen

Woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen.

De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.20

Alle

uur direct naar binnen. De leerkrachten zijn

ochtendpauze, naast het drinken, alleen fruit

dan

of groente mee. Dit doen we om kinderen het

in

de

groep

aanwezig.

De

lessen

kinderen

nemen

dan

voor

de

beginnen om half negen.

belang van gezonde voeding bij te brengen.

Rond het in- en uitgaan van de school is het

Overblijven op de Wilhelminaschool

een komen en gaan van auto’s op de Laan.

Tussen

Om gevaarlijke situaties te voorkomen wordt

lunchpauze’, dat wil zeggen, dat alle kinderen

u

in principe overblijven. De kinderen eten in

vriendelijk

doch

dringend verzocht de

de

middag

lunchpauze

er

een

‘verkorte

volgende afspraken na te komen:

de

1.

Parkeer de auto aan de rand van de Laan

groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf

(zoveel mogelijk aan het begin);

hun eten en drinken mee. Na het eten gaan

2.

Rijd ook weer via de Drostestraat terug.

zij een half uur buitenspelen onder toezicht

3.

Mijd de Gasthuisstraat.

van

een

een

is

leerkracht

hulpouders.

Zowel

kwartier

en
het

één

met

of

eten

als

de

twee
het

Huiswerk

buitenspelen is geen lestijd, dus kinderen

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen wekelijks

mogen thuis eten. Gemakshalve spreken we

huiswerk mee. Dit huiswerk kan bestaan uit

van een continurooster, omdat de tijd om

maakwerk en/of leerwerk voor de diverse

thuis te eten erg kort is en alle kinderen

vakken. De hoeveelheid wordt meer per

overblijven.

leerjaar. In groep 8 leren we de kinderen ook
werken met een agenda. Huiswerk is niet
noodzakelijk

vanwege

de

hoeveelheid

leerstof. Het gaat ons er vooral om, dat
kinderen leren plannen en gewend raken aan
het maken en leren van huiswerk. Kinderen
die

gewend

zijn

aan

huiswerk,

vinden

gemakkelijker hun draai in het voortgezet
onderwijs. Het is goed als u het maken en
leren van huiswerk begeleidt.

Het continurooster vraagt om een gedeelde
verantwoordelijkheid

t.a.v.

het

toezicht:

zowel van leerkrachten als van ouders wordt
een bijdrage gevraagd.
Door de inzet van leerkrachten kan het
continurooster

voor

een

groot

gedeelte

gerealiseerd worden. Ouderhulp is bij een
continurooster onmisbaar.
Om voldoende toezichtouders te realiseren, is
het ook mogelijk om de taak als hulpouder

Eten en drinken tijdens de ochtendpauze

flexibel uit te voeren. Dit betekent dat u zich

In de ochtendpauze is er de gelegenheid om

als ouder niet wekelijks opgeeft voor deze

iets te eten en te drinken. U kunt dus elke

taak, maar een paar keer per jaar.

dag iets meegeven. Denkt u hier bijvoorbeeld
aan

een

beker

sap

of

water

met

boterham of fruit, geen snoep a.u.b.

een

Om de personele kosten en de aanschaf van
spelmaterialen te kunnen financieren, is er
een bijdrage van de school en van de ouders
nodig. De bijdrage van school is € 0,65 per
leerling per week (€ 26,00 per jaar).
De bijdrage van ouders is € 2,25 per leerling
per week. Omgerekend is dit € 90,00 per

Wilhelminaschool Amerongen

Schoolgids 2022 - 2023

pagina 27

leerling per schooljaar. Deze bijdrage geldt

wordt dit aan de hele school verteld. Op

alleen als de kinderen tussen de middag

vrijdagmorgen wordt het geld opgehaald. Via

gebruik maken van de verkorte lunchpauze.

het Ouderportaal kunt u lezen welk project
de

kinderen

voor

een

bepaalde

periode

hebben gekozen.
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk
trakteren. Jarig zijn is immers een feest!
Wel vragen we een traktatie te bedenken die,
ook

voor

leerkrachten,

gezond

en

gebitsvriendelijk is.
De verkorte lunchpauze (het continurooster)
maakt voor ouders de combinatie van werk
en opvoeding eenvoudiger. Daarnaast biedt
het ook voor kinderen voordelen. Doordat de
kinderen tussen de middag de school niet
verlaten

is

het

verlies

van onderwijstijd

minder. Hierdoor blijft er meer effectieve
leertijd over. Dit geeft rust en het voorkomt
extra wisselingen. Kortom: het ritme van
kinderen wordt minder onderbroken en de
vrije tijd van leerlingen minder verbrokkeld.
De verkeersveiligheid neemt toe: kinderen
nemen twee keer per dag minder deel aan
het

verkeer.

Dit

vermindert

de

verkeersdrukte en vergroot de veiligheid.

Schoolmaterialen
De kinderen ontvangen van school allerlei
materialen (zie het schema). Hier hoeft u niet
voor te betalen. Veel kinderen/ouders (circa
80%) willen graag zelf hun materialen kopen.
Dit is goed, maar dan graag volgens de
specificaties die u in het schema kunt vinden.
In de maand juni wordt er aan u gevraagd
voor welke optie u kiest: zelf materialen
aanschaffen

of

materialen

van

school

gebruiken.

Materialen

Groep

1 gum

3-8

1 platte etui

3-8

1 lijmstift (klein)

3-8

1 puntenslijper met potje

3-4

met groot en klein gat
(ook geschikt voor triple-potloden)

Goede-doelen-pot
Groep 7 is verantwoordelijk voor de goede

1 puntenslijper met potje

5-8

12 kleurpotloden

3-8

1 liniaal (30 cm)

4-8

1 balpen rood

4-8

1 stevige dossiermap (A4)

6-8

voor huiswerkbladen

doelen pot. Gezamenlijk kiest de groep een
goed doel en afgevaardigden van de groep
halen het geld op. Tijdens de weekopening
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school en ouders en hoe dat contact wordt
gerealiseerd.
Een goed contact tussen school en ouders
vinden we heel belangrijk. We informeren u
over

alle

belangrijke

gebeurtenissen

op

school, over algemene schoolzaken, maar
Voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 geldt

ook over het wel en wee van uw kind. We

dat zij een pen van school krijgen. We

stellen het op prijs als u ons van belangrijke

werken

na

gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

uitproberen kiezen de kinderen zelf de pen

Een goede samenwerking tussen school en

waarmee

schrijven.

thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Uitgangspunt is dat ze deze gebruiken tot

Ook doen we als school een beroep op ouders

aan het einde van hun basisschoolcarrière.

om aan allerlei activiteiten deel te nemen en

met
ze

verschillende
het

pennen,

liefste

mee te helpen met de organisatie ervan. In
Rugzak

dit hoofdstuk van onze schoolgids schrijven

Een rugzak is noodzakelijk voor het vervoer

we aan de hand van een aantal korte punten

van gymspullen, bibliotheekboeken, huiswerk

over het contact tussen school en thuis en

materialen, eten en drinken, e.d. Voor de

over de rol die u kunt spelen op school.

kinderen van groep 3 en 4 is een rugzak
handig tijdens het lopen naar de gym en voor

Privacy, wet AVG

groep 5 t/m 8 veilig tijdens het fietsen. Wij

De

adviseren een rugzak van A4-formaat.

gegevensbescherming’ richt zich vooral op

wet

‘Algemene

verordening

het vragen van expliciete toestemming van
ouders voor het gebruik van gegevens en
beeldmateriaal.

Om deze gegevensstroom

goed en veilig te laten verlopen maken wij als
school

gebruik

van

het

Ouderportaal.

Communicatie naar ouders vindt plaats via
deze beveiligde omgeving.
Het portaal is zo ingericht dat de ouder zelf
bepaalt welke informatie zichtbaar is. Binnen
het portaal kunt u aangeven welke rechten u

Schoolagenda
De kinderen van groep 8 werken met een
speciale schoolagenda. Deze agenda wordt
door de school centraal ingekocht.

aan school geeft. Deze rechten zijn te allen
tijde aan te passen.
Als school zijn wij niet aansprakelijk voor wat
ouder(s) op internet / social media zetten.
Toch willen wij u vragen om geen foto’s te
plaatsen waar andere leerlingen op te zien

5. CONTACTEN MET OUDERS

zijn.

In dit hoofdstuk van de schoolgids leest u

Op de Wilhelminaschool maken we gebruik

over het belang van een goed contact tussen

van diverse ICT oplossingen die (beperkte)
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informatie van de leerling uitwisselen. U moet

het lesstofaanbod vermeld. Aan het begin

hierbij denken aan:

van

-

ParnasSys (leerlingadministratiesysteem)

groepsbrief. Hierin staan zaken die voor het

-

CITO LOVS (leerlingvolgsysteem)

schooljaar van belang zijn. Bijvoorbeeld over

-

Basispoort (leerlingsoftware)

de leerstof, het rooster, gymuren, huiswerk,

-

Cloudwise (systeembeheerder)

afspraken, regels, e.d.

-

Nationaal cohortonderzoek (NCO)

Met

alle

bovenstaande

partners

verwerkingsovereenkomst
Inhoudelijke

is

een

getekend.

informatieverstrekking

vindt

het

jaar

krijgt

u

een

algemene

Ouderavond
De ouderraad en de medezeggenschapsraad
organiseren

eenmaal

per

jaar

een

alleen plaats in overleg en met toestemming

ouderavond. Alle ouders worden uitgenodigd

van ouders.

deze avond bij te wonen. Er wordt verslag
gedaan van de activiteiten van de ouderraad

Schriftelijke en digitale informatie

en medezeggenschapsraad.

De meeste informatie kunt u vinden op de

Na dit 'huishoudelijke gedeelte' wordt er door

website www.cbswilhelmina.nl. Wanneer uw

het

kind op de Wilhelminaschool zit krijgt u

groeps- of vakinhoudelijk deel verzorgd.

team

of

door

een

gastspreker

een

toegang tot het Ouderportaal. Via deze app
verloopt nagenoeg alle communicatie tussen

Gesprekken – rapportgesprekken

school

Bij

en

ouders.

nieuwsbrieven,

Informatiebrieven,

mededelingen,

foto’s

e.d.

ons

op

school

deelgenoot

van

ontwikkeling

worden daar geplaatst.

realiseren

zijn

het

van

en

leerproces

het

hebben

ouder

kind.

wij

en

Om

een

kind

dit

cyclus

de
te
van

Groepsinformatieavond

gesprekken

Om de twee jaar wordt, aan het begin van

Deze cyclus bestaat uit een start-, tussen- en

het schooljaar, een groepsinformatieavond

eindgesprek. Tweemaal per jaar vindt er

gehouden, deze beslaat dan twee groepen;

bovendien een ouderinloop plaats.

groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en

Startgesprek. In de derde week van het

groep 7 en 8. De groepsleerkrachten geven

schooljaar

informatie aan de ouders over de groep. Er

ouders en leerkracht plaats. Vanaf groep 5

wordt

het

neemt ook het kind deel aan dit gesprek.

lesstofaanbod is en hoe een dag in de groep

Tijdens het gesprek worden de doelen voor

er uitziet. In de tussenliggende jaren wordt

de komende periode besproken. Voorafgaand

er op de ouderavond aandacht besteed aan

aan

een specifiek vakgebied.

informatief formulier in over hun kind en

onder

meer

verteld

wat

het

gedurende

vindt

het

gesprek

het

jaar

gepland.

startgesprek

vullen

tussen

ouders

een

leveren dit in bij de groepsleerkracht.

GroepsnieuWS
Iedere maand verstuurt de groepsleerkracht

Tussengesprek. Na het eerste rapport vindt in

een

februari

nieuwsbrief

betreffende
Hierin

staat

over de groep naar de

ouders,

het

informatie

GroepsnieuWS.
over

bijzondere

het

plaats.

Dit

gesprek van tien minuten wordt gevoerd met
de

groepsleerkracht, ouders en het kind

groepsactiviteiten (zowel een vooruitblik als

(vanaf

een terugblik) en worden de speerpunten van

teruggekeken

Wilhelminaschool Amerongen

tussengesprek

groep
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worden de doelen voor de tweede periode

Rapport

besproken. Wanneer het nodig is wordt een

Tweemaal in het schooljaar (in januari /

vervolgafspraak gepland.

februari en in juni / juli) krijgen de kinderen

Eindgesprek.

Aan

het

einde

van

het

schooljaar, wanneer uw kind zijn of haar
tweede rapport heeft ontvangen, vindt het
laatste gesprek plaats. Bij dit gesprek zijn de
huidige groepsleerkracht, de ouders en het
kind

(vanaf

groep

4),

maar

ook

de

toekomstige groepsleerkracht van uw kind
aanwezig. In dit gesprek wordt teruggekeken
naar de afgelopen periode en worden de
doelen

voor

het

volgende

schooljaar

besproken.

van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar
huis. In dit rapport kunt u lezen hoe uw kind
op school werkt en welke ontwikkeling hij /
zij doormaakt.
De

uitslagen

van

de

toetsen

van

het

leerlingvolgsysteem (zie hoofdstuk 2) zijn
ook opgenomen in de rapportage.
Bij

de

groepen

3

t/m

5

wordt

het

functioneringsniveau van uw kind vermeld
aan de hand van deze uitslagen. Zo kunt u
zien hoe uw kind scoort ten opzichte van
andere leerlingen in Nederland en op welk

Ouderinloop. Tweemaal per jaar wordt er,

groepsniveau van de basisschool uw kind

aan het begin van een vrijdagmorgen, een

functioneert.

ouderinloop

Vanaf groep 6 wordt het functioneringsniveau

georganiseerd.

Tijdens

deze

momenten kunnen de kinderen de besproken

vervangen

doelen en de uitwerking daarvan inzichtelijk

uitstroomniveau

maken

manier krijgt u vroegtijdig een beeld op welk

voor

hun

managementteam

is

ouders.

op

deze

Het

ochtenden

vergelijkbaar

door
van
niveau

het
uw

verwachte

kind.
van

Op

deze

voortgezet

aanwezig. Ook bij hen kunt u dan terecht

onderwijs uw kind werkt op de verschillende

met

vakgebieden.

vragen

en

inloopochtenden

opmerkingen.
worden

gepland

Deze
in

november en maart.
Wanneer het tussentijds nodig is dat ouders
en groepsleerkracht met elkaar in gesprek
gaan,

wordt

er

een

afspraak

voor

een

gesprek gepland.
Huisbezoek
De leerkracht van de kleutergroep gaat op
huisbezoek bij leerlingen die in groep 1
zitten. In principe vinden de huisbezoeken
alleen in groep 1 plaats. In de overige
groepen gaat een leerkracht op huisbezoek
als hier aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij
een zorgleerling, bijzondere omstandigheden,
e.d.. Vooraf vindt hierover met de betrokken
ouders overleg plaats.

Medezeggenschapsraad (MR en GMR)
Iedere

school

medezeggenschapsraad

heeft
(MR).

een
Deze

medezeggenschap houdt in, dat het mogelijk
is invloed uit te oefenen op het beleid van de
school en de uitvoering ervan. Dat kan alleen
door groeperingen en personen voor wie die
beslissingen van belang zijn. U, als ouder,
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bent

belanghebbend

bij

zo'n

beslissing,

Ouderraad

omdat uw kind onderwijs volgt op onze

Onze ouderraad (OR) bestaat uit een aantal

school.

zeer actieve ouders. Zij helpen bij het

Het

personeel

belanghebbende

is

ook

groepering.

een

Invloed

organiseren van allerlei activiteiten op school,

uitoefenen kunnen beide groeperingen via de

zoals: de ouderavond, het sinterklaasfeest,

door henzelf gekozen MR. De MR bestaat uit

het kerstfeest, deelname aan de

twee leden van het schoolteam en twee

avondvierdaagse en schoolreizen. Alle

ouders. De zittingsduur voor MR-leden is drie

klussen van praktische aard worden door

jaar.

deze groep aangepakt.

Als

bij

de

ontstaat,

oudergeleding

dan

gehouden.

wordt

Vooraf

er

een
een

wordt

vacature
verkiezing

u

hierover

geïnformeerd door middel van een brief.
Leden

van

de

oudergeleding

In de ouderraad hebben circa acht ouders en
één leerkracht zitting.
De zittingsduur is drie jaar. Leden kunnen
zich na drie jaar herkiesbaar stellen. De

van

de

verkiezing van de leden van de OR vindt

medezeggenschapsraad zijn Lineke Hulshof

plaats op de jaarlijks te houden ouderavond.

(voorzitter)

De

De voorzitter van de ouderraad is Judith

teamgeleding wordt gevormd door Ragna

Otten. De penningmeester is Alfred Mulder.

Bouwmeester en Annemieke Prinsen. Het

De afgevaardigde namens het team is Edith

mailadres is: mr@cbswilhelmina.nl

van Ginkel.

Naast

en

de

Michelle

MR

is

de

er

Ree.

ook

een

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). De GMR bestaat uit leden van de
medezeggenschapsraden van De Regenboog
en de Wilhelminaschool.
De raden werken met de reglementen en
statuten conform de Wet Medezeggenschap
op scholen (WMS). Deze wet hanteert het
principe:

medezeggenschap

volgt

zeggenschap, dus schoolzaken worden in de
MR besproken en bestuurszaken worden in
de

GMR

besproken.

behandelt

Kortom:

de

GMR

schooloverstijgende

aangelegenheden,

hoofdzakelijk

t.a.v.

het

personeelsbeleid.
Als

het

Om al de extra activiteiten ten dienste van de
kinderen te kunnen bekostigen, vraagt de OR
aan

de

ouders

een

vrijwillige

financiële

bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is met
instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad

vastgesteld

op

minimaal € 35,00 per kind. Meer bijdragen
mag! U ontvangt via de penningmeester van

Het is mogelijk om een themaraad in te
stellen.

Vrijwillige ouderbijdrage

bestuur,

de

MR

of

de

schoolleiding een thema heel belangrijk vindt
en een themaraad samenstelt, dan kunnen er
mensen gevraagd worden hierin zitting te
nemen.

Wilhelminaschool Amerongen

de ouderraad een verzoek om uw vrijwillige
bijdrage over te maken via Club Collect. Een
aparte

bijdrage

wordt gevraagd voor de

schoolreis per bus (eens in de twee jaar voor
groep 4 t/m 7), voor het kamp en het dagje
Amsterdam van groep 8.
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Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige

Voor alle nieuwe kinderen geldt dezelfde

ouderbijdrage van kracht. Dit houdt in dat

aanmeldingsprocedure:

leerlingen altijd aan alle extra activiteiten van

−de

school kunnen meedoen.

ouders

leveren

een

ingevuld

aanmeldingsformulier in;
−een aanmeldingsgesprek (intake) met de

Via

de

medezeggenschapsraad

wordt

verantwoording afgelegd over de besteding

ouders, de leerkracht, de intern begeleider
en de adjunct-directeur;

van de ouderbijdrage. Een financieel verslag

−in dit gesprek komt de voorschoolse (en

en een begroting worden gepubliceerd op de

eventueel schoolse) ontwikkeling van het

website van de school. Ook is het mogelijk

kind ter sprake en geven we als school veel

om tijdens de ouderavond vragen te stellen

praktische informatie aan de ouders;

over de besteding.

−de

Zodra een kind vier jaar wordt, kan het bij
ons op school worden geplaatst.
Wij vinden het belangrijk dat ouders een
keuze

maken

voor

onze

school. De eerste oriëntatie begint meestal
met het bezoeken van onze website en het
lezen van de schoolgids. Daarna kunt u een
afspraak maken met de adjunct-directeur
voor

een

kennismakingsgesprek

en

een

rondleiding door de school. Zo krijgt u een
goed beeld van onze manier van werken en
kunt u de sfeer in de school proeven.
Als school bieden wij graag passende zorg
aan de kinderen. Wanneer het niet mogelijk
is om de juiste zorg aan uw kind te bieden,
zullen wij, in het kader van de zorgplicht,
ondersteuning bieden bij het zoeken naar een
wel passende onderwijsplek.

kind, in de weken voordat het kind vier jaar
twee

keer

de

school

te

laten

bezoeken. Oudere kinderen die nieuw op
school komen kunnen, zowel aan het begin
van het schooljaar als tussentijds, worden
geplaatst in één van de groepen waar ze
gezien

hun

leeftijd

thuishoren.
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het

en

−de ouders vullen het formulier t.a.v. de
ontwikkeling van hun kind in;
−de

school

ontvangt

schriftelijke

mondelinge

informatie

en/of

(onderwijskundig

rapport) van de vorige school.
Voor het volgende schooljaar (2023-2024)
geldt: Kinderen die voor 1 juni 2024 vier jaar
worden,

graag

aanmelden,

vóór

dan

bent

1
u

maart

2023

verzekerd

van

plaatsing.

Zorgarrangement
Elke basisschool is verplicht in positieve zin
beleid te formuleren gericht op toelating van
leerlingen met een beperking tot de school.
Als school hebben we ervaring met leerlingen
die

ambulante

begeleiding

ontvangen

op

school.

Onze school kent de mogelijkheid, om een
wordt,

ondertekenen

inschrijfformulier (de leerlingenkaart);

Aanmelding en toelating

weloverwogen

ouders

ontwikkeling

De

belangrijkste

aandachtspunten

voor

toelating zijn:
- een kind moet leerbaar zijn;
- een kind moet binnen de groep kunnen
functioneren;
- het moet voor de leerkracht werkbaar zijn;
- door de komst van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften moeten
andere leerlingen nog voldoende aandacht
kunnen krijgen binnen de groep;

Schoolgids 2022 - 2023

pagina 33

- alle leerlingen moeten zich veilig voelen.

−assisteren bij het fietsen en lopen naar

Bij plaatsing zijn er voor deze leerlingen
extra

middelen

waarmee

de

ambulante

begeleiding en materialen kunnen worden

gym;
−begeleiden van groepjes kinderen bij een
excursie;

bekostigd.

−hulp bij sportactiviteiten;

Voor de toelating van deze leerlingen is er

−ondersteunen bij buitenschoolse activiteit;

een document vastgesteld.

−assisteren bij taal-leesactiviteiten;
−verzorgen van gastlessen;

Schorsing en verwijdering
Leerlingen

kunnen

gestuurd,

voor

van

een

−assisteren bij het luizenkammen;
school

tijdje:

worden

schorsing,

of

voorgoed: verwijdering. Normaliter gebeurt
zoiets

alleen

als

het

kind

zich

ernstig

misdraagt. We spreken dan van wangedrag.
De

beslissing

leerling

over verwijdering van een

wordt

schoolbestuur.
worden

genomen

Voordat

genomen,

zo'n

door

het

besluit

kan

eerst

de

worden

groepsleerkracht en de ouders gehoord. Als
het besluit eenmaal is genomen, mag het
schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk
van school sturen. Het bestuur moet namelijk
eerst proberen om een andere school te
vinden voor de leerling. Alleen als dat niet
lukt - en daar moet het schoolbestuur ten
minste acht weken zijn best voor doen - mag
de school de leerling de toegang tot de
school weigeren.

−de schoonmaak van materialen.
Iedere groep heeft een klassenouder. Deze
ouder heeft met name de taak om de hulp in
de

klas

te

coördineren.

Zij

zullen vaak

degenen zijn die andere ouders benaderen.
Aan het begin van het schooljaar worden zij
aan u voorgesteld.
Ouders die meewerken op school doen dat
onder verantwoordelijkheid van de directeur
of van de groepsleerkracht. Van deze ouders
verwachten

we

dat

ze

de

normen

en

waarden, die passen bij onze identiteit, in
acht nemen bij hun activiteiten op school.
Wegens de vernieuwde wet op privacy is het
niet

toegestaan

dat

foto’s

die

gemaakt

worden door hulpouders, tijdens excursies of
iets

dergelijks,

op

social

media

gedeeld

worden.

Ouderhulp

Bij het indelen van ouders als begeleiders

Ouders zijn op vele manieren actief in de

van groepjes kinderen tijdens activiteiten,

school. Een moderne basisschool kan niet

hanteren we een aantal regels. Eén van die

zonder de hulp van ouders. De MR en de OR

regels is, dat er bij het maken van een

spelen een belangrijke rol in de school. Maar

groepsindeling voor een bepaalde activiteit

ook

naar wordt gestreefd om de ouders die

andere

ouders

zijn

actief

bij

veel

activiteiten onder en na schooltijd.

meehelpen niet in te delen bij het groepje

Voor de volgende activiteiten is de hulp van

waarin hun eigen kind zit.

ouders zeer gewenst en wordt actief een

De

beroep gedaan op ouders:

deelneemt

−hulpouder

tussen

(continurooster);

de

middag

ervaring

leert,

aan

het

dat

het

kind

groepsproces

meer
en

de

activiteit, als het niet bij zijn vader of moeder
is ingedeeld. Het bevordert de onderlinge
relatie tussen de kinderen en het draagt bij
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aan

de zelfstandigheid van de kinderen.

Kortom:

het

geeft

een

pedagogische

meerwaarde.

Zij houdt zich niet bezig met beleidsvorming
en beleidsvaststelling, hoewel het bestuur
formeel (bestuurlijk) verantwoordelijk blijft.
Het bestuur werkt volgens de Code Goed

Noodadres
Het kan gebeuren, dat uw kind u op een
gegeven ogenblik nodig heeft. De school
moet u dan kunnen bereiken. Als u vanwege
een betrekking overdag thuis niet te bereiken
bent, wilt u dan uw (nood)telefoonnummer of
dat van iemand die uw kind kan opvangen
aan school doorgeven?

Bestuur en kent een integriteitscode. Deze is
vindbaar op het Ouderportaal en de website
van de school.
De

voorzitter

van

het

bestuur

is

Feike

Elmendorp. Het adres van het bestuur is:
Postbus

9,

3958

ZT

Amerongen,

bestuur@cbswilhelmina.nl.
Federatie S-O-M
Sinds 1 augustus 1999 is op de Utrechtse

6. OVERIGE CONTACTEN

Heuvelrug een federatie van Oecumenische
en

Protestants

Christelijke schoolbesturen

Het bestuur

gerealiseerd. De werktitel is S-O-M en staat

De Wilhelminaschool is één van de twee

voor Samen Onderwijs Maken. De federatie

scholen van de Vereniging 'Een School met

bestaat uit twee schoolbesturen, met vier

de Bijbel' te Amerongen.

scholen.

Het bevoegd gezag van de school bestaat uit

Amerongen en Rhenen. De schoolbesturen en

vrijwilligers die het christelijk onderwijs een

de aangesloten scholen werken met elkaar

warm hart toedragen en hier hun vrije tijd

samen

voor beschikbaar stellen. De vereniging werkt

terreinen

volgens

rekening

het

bestuursmodel

waarin

bestuurstaken gemandateerd en gedelegeerd
worden
taken

aan

de

van

de

directeur-bestuurder.
directeur-bestuurder

Het

en

zijn

de

verenigingen

ontwikkelen

op

gezamenlijk
wordt

uit

verschillende

beleid,

gehouden

waarbij

met

ieders

identiteit.

De
zijn

vastgelegd in een managementstatuut. Voor
beide scholen is er één directeur-bestuurder.
Gerbert Boor werkt als meerscholendirecteur
zowel

op

Wilhelminaschool

als

op

De

Regenboog. Naast de verantwoordelijkheden
voor de leiding van de scholen is hij belast
met bestuurlijke taken en bevoegdheden. Dit
doet

hij

in

de

functie

van

uitvoerend

bestuurder en functioneert als bestuur in
materiële

zin.

Per

1

januari

2023

gaat

Gerbert Boor met vroeg pensioen, het proces
voor zijn opvolging loopt.
Het bevoegd gezag fungeert als bestuur in
wettelijke zin en is de intern toezichthouder.
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Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Onze

school

werkt

mee

aan Vroeg- en

Voorschoolse Educatie (VVE). Dit betekent
dat we van peuterspeelzaal ’t Kwetternest en
kinderdagverblijf

‘De

overdrachtsfomulier

Boomhut’

ontvangen.

een

Met

‘De

Bosuil’ is afgesproken dat ouders zelf het
formulier

overdragen

persoonlijke
kinderen

en

overdracht

waarbij

dit

dat

zij

verzorgen
nodig

is.

een
voor

In

de

overdracht worden pedagogische, didactische
en

taalkundige

Schoolgids 2022 - 2023

aspecten

van

de nieuwe

pagina 35

leerling weergegeven. Wij kunnen zo op een

een contract afgesloten met 'De Boomhut' en

adequate

‘De Bosuil’. In het contract zijn afspraken

manier

aansluiten

bij

de

ontwikkeling van het kind.

opgenomen over de kwaliteit van opvang.

Er is een netwerkgroep ‘Het jonge kind’. Deze

Naast de opvang van kinderen op vaste

wordt gevormd door de lokale scholen en de

dagdelen, is het tevens mogelijk om op

kinderopvang.

verzoek

Hiermee

wordt

de

incidentele opvang aan te vragen.

samenwerking bekrachtigd en streven we

Als

naar

tussen

normaal op uw werk moet zijn, de vaste

naschoolse

oppas niet in staat is om uw kind(eren) op te

opvang. Lisanne Bode is de afgevaardigde

vangen of u in vakantieperiodes extra opvang

van de Wilhelminaschool.

nodig heeft, kan incidentele opvang een

een

goede

voorschoolse,

afstemming

schoolse

en

u bijvoorbeeld een keer eerder dan

oplossing

zijn

verplicht

u

zijn

(mits

kinderopvangorganisatie

Buitenschoolse opvang (BSO)
Basisscholen

voor

buitenschoolse

de

vanuit

mogelijkheid

daarvoor bestaat).

opvang aan te bieden tussen 7.30 uur en

‘De Boomhut’, 0343-450110,

●

18.30 uur. Dat betekent niet dat wij het als

info@kinderopvamgdeboomhut.nl

school zelf hoeven te organiseren, maar dat

www.kinderopvangdeboomhut.nl

we

kunnen

samenwerken

met

de

‘De Bosuil’, 0343-410610,

●

kinderopvangorganisaties.
Het

bestuur

heeft

de

bosuilamerongen@gmail.com

besloten

om

de

www.debosuil.com

buitenschoolse opvang uit te besteden. Er is
gekozen

voor

het

makelaarsmodel:

de

onderwijs

de

en

zogenaamde

school

zorgt

organisatie

voor

u vinden op:

voor

www.kinderopvang.nl www.belastingdienst.nl

buitenschoolse opvang zorgt voor de opvang.
De school is op deze wijze makelaar tussen
ouders

die

organisatie

de
die

opvang
de

samenwerking

opvang

tussen

opvangorganisatie

vragen

is

en

de

aanbiedt.

De

school

en

vastgelegd

in

een

is

een

contract.
Buitenschoolse

opvang

(BSO)

verzamelnaam van twee soorten opvang. De
opvang van kinderen voor schooltijd (van
07.30 – 08.30 uur) heet voorschoolse opvang
(VSO). De opvang van kinderen na schooltijd
tot

18.30

(NSO)

uur

wordt

genoemd.

naschoolse

Beide

opvang

vormen

van

buitenschoolse opvang moeten voldoen aan
de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang
(WKO).
Het bestuur heeft voor haar beide scholen

Wilhelminaschool Amerongen

Algemene informatie over kinderopvang kunt

of www.toeslagen.nl
Jeugdgezondheidszorg GGD
Alle

kinderen

in

Nederland

krijgen

op

bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11
jaar)

een uitnodiging voor een preventief

gezondheidsonderzoek

met

als

doel

om

samen met u als ouder / verzorger de groei
en ontwikkeling van uw kind te volgen.
Het

onderzoek

sluit

contactmomenten

die

aan
u

op
op

de
het

consultatiebureau heeft gehad. Naast een
check van oren, ogen en groei is er aandacht
voor hoe het verder met uw kind gaat op
school, thuis en in de omgang met vriendjes.
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het
hele jaar door bereikbaar voor vragen en
advies

over
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kunnen over verschillende onderwerpen gaan

inschakelen. Belangrijk is dat u zelf de regie

en via het inloopspreekuur, de mail, het

houdt. De consulenten bieden u daarbij de

telefonisch spreekuur en de chat gesteld

helpende hand. Samen kijken ze waar u

worden.

behoefte aan heeft.

De schoolconsulent, Harma Zandberg, is de
schakel
De

GGD

voert

ook

tussen

school

en

het

Sociaal

het

dorpsteam en/of andere jeugdhulpverlening.

waarbij

Zij is de contactpersoon voor onze school, als

kinderen worden ingeënt tegen een aantal

er vragen zijn die betrekking hebben op de

infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond,

zorg

difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw

vastloopt op school of in de thuissituatie,

kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep

heeft

om

schoolprestaties,

rijksvaccinatieprogramma

uw

kind

te

uit,

laten

vaccineren

tegen

voor

jeugd.

dat

niet

Wanneer
alleen

een

leerling

invloed

maar

op

ook

de

op

de

difterie, tetanus en polio en de BMR-prik

persoonlijke en sociale ontwikkeling.

tegen bof, mazelen en rode hond.

Door

Het team van de GGD dat verbonden is aan

docenten

uw school bestaat uit een jeugdarts, een

samen de situatie te veranderen, zodat de

jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

leerling weer lekker in zijn/haar vel zit. Vaak

Informatie over de GGD Regio Utrecht kunt u

spreekt

vinden

ouder(s), soms zijn er meerdere mensen

op

de

website:

www.ggdru.nl.

Telefonisch te bereiken: 033-4600046.

vroegtijdig
te

de

leerlingen,

ondersteunen,

consulent

betrokken.

De

met

situatie

en

ouder(s)

en

proberen

we

het

kind

en

het gewenste

resultaat worden besproken ook hoe we daar
komen. Het is kosteloos. Daarnaast kan de
consulent

een

doorverwijzing

naar

een

externe partij verzorgen.
Onze schoolconsulent, Harma Zandberg is te
bereiken

via

de

IB’er,

via

Sociaal dorpsteam en schoolconsulent

harma.zandberg@samenopdeheuvelrug.nl of

U kunt bij het Sociaal dorpsteam terecht met

op 06-30620387.

al uw vragen op het gebied van zorg en

Voor meer informatie kunt u kijken op:

welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd.

samenopdeheuvelrug.nl

Consulenten

(0343)565800.

van

het

dorpsteam

geven

informatie en advies. Op afspraak komt de
consulent bij u thuis om samen met u te
bespreken

welke

ondersteuning

nodig is.

Daarbij wordt bekeken wat u zelf kunt en in
hoeverre

u

uw

eigen

Wilhelminaschool Amerongen

netwerk

of

bellen

naar

Samenwerking particuliere pedagogen
We

hebben

diverse

vaste

relaties

met

gespecialiseerde hulpverlenende instanties.

kunt
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Zij ondersteunen ons zorgsysteem met hun

psychisch geweld, discriminatie, extremisme,

specifieke deskundigheid.

onverdraagzaamheid, enz.

Aanmelding

voor

adviesgesprekken

of

onderzoeken gaat via de intern begeleider en

Het

meldpunt

is

tijdens

kantooruren

te

bereiken op: 0900 1113111.

in overleg met de leerkracht en de ouders.
Als er kosten voor rekening van de ouder(s)
zijn, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.
Kindermishandeling en huiselijk geweld
- meldcode
We hanteren op school de wettelijk verplichte
meldcode wanneer er sprake is van (of een
vermoeden

van)

kindermishandeling

of

huiselijk geweld. Het protocol kent een aantal

Voortgezet Onderwijs

stappen, waaronder het gesprek met het kind

Voor alle vormen van voortgezet onderwijs

en de ouder/verzorger. De school kan advies

zijn

inwinnen bij Veilig Thuis. Alle leerkrachten en

Amerongen. Als Wilhelminaschool hebben we

de

ten

goede contacten met het Christelijk Lyceum

intern

Veenendaal (CLV), Het Perron, het Ichthus

intern

aanzien

begeleider

van

begeleider

de

heeft

zijn

geschoold

meldcode.
een

De

coördinerende

en

we

aangewezen

College

en

het

op

scholen

buiten

Rembrandt-college

in

adviserende rol bij de uitvoering van de

Veenendaal. In Doorn met het Revius Lyceum

stappen van de meldcode.

en de NXT Doorn, in Maarsbergen met het
NXT, in Zeist met het Herman Jordan-college,

Onderwijs aan zieke leerlingen
Bij

wet

is

geregeld

dat

verantwoordelijk

is

Ondersteuning

kunnen

de

school

zelf

voor zieke leerlingen.

samenwerkingsverband

wij

Passend

via

het

Onderwijs

ZOUT regelen.

de Vrije school en de Breul en in Rhenen met
de Scholengemeenschap Pantarijn.
Met deze scholen hebben we regelmatig
contact over de leerlingen. Wij informeren de
scholen over de van onze school afkomstige
leerlingen en blijven op de hoogte van de
prestaties van onze oud-leerlingen.

Inspectie van het onderwijs
Heeft u vragen m.b.t. het onderwijs en/of
onderwijsbeleid van de overheid, dan kunt

De voorbereiding op het voortgezet onderwijs
vindt plaats in groep 7 en 8.

contact opnemen met postbus 51.

Kinderen in groep 7 maken de Entreetoets.

E-mail en website van de Inspectie van het

Met behulp van deze toets kunnen we goed

onderwijs: info@owinsp.nl

nagaan in hoeverre uw kind de leerstof van

www.onderwijsinspectie.nl

de basisschool onder de knie heeft en waar

Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis).

nog hiaten in zijn of haar kennis zitten. Als
dat helder in kaart is gebracht, kan de

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
U kunt als ouder/verzorger/leerkracht bij dit
meldpunt terecht met klachtmeldingen over
seksueel

misbruik

/

intimidatie,

Wilhelminaschool Amerongen

fysiek /

leerkracht op grond van die gegevens een
gericht

plan

opstellen

voor

het

laatste

leerjaar dat een leerling in het basisonderwijs
doorbrengt. Daarna wordt de uitslag met de
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ouders besproken. De leerkracht van groep 8

resultaat van de eindtoets minder goed dan

is hierbij aanwezig, zodat er een zorgvuldige

verwacht. In dat geval mag de basisschool

overdracht is gegarandeerd.

het schooladvies niet aanpassen.

In

november

worden

de

ouders

en

de

Zowel de uitslag van de eindtoets PO als het

kinderen van groep 8 op school uitgenodigd

advies

voor een informatieavond over het voortgezet

vastgelegd in een onderwijskundig rapport.

onderwijs. We vertellen de ouders dan over

Eén exemplaar van dit rapport is bestemd

de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs),

voor de school voor voortgezet onderwijs,

over de basisvorming en over de diverse

één exemplaar is bestemd voor de ouders.

scholen

voor

voortgezet onderwijs in de

directe omgeving van Amerongen.

van

de school worden schriftelijk

Het percentage leerlingen dat naar de diverse
vormen

van

voortgezet

onderwijs

gaat,

In december volgt een adviesgesprek met

wisselt van jaar tot jaar en is afhankelijk van

ouders en kind over wat ons als school de

de samenstelling van groep 8.

best

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is

passende

vorm

van

voortgezet

onderwijs voor het kind lijkt. Dit schooladvies

afhankelijk

is gebaseerd op de kennis en ervaring die wij

capaciteiten van een kind, de kwaliteit van de

als school gedurende de basisschooltijd over

basisschool

/ met het kind hebben opgedaan.

kwaliteit van de basisschool spannen wij ons

In de weken die daarop volgen gaat groep 8
een

bezoek

scholen

voor

brengen

aan

verschillende

voortgezet onderwijs in de

regio.
Verder

worden

de

open

dagen

/

open

avonden, die scholen in de regio organiseren
door ons aangekondigd.
Vóór 1 maart moet de
school

van

plaatsvinden.

aanmelding bij de

voortgezet
Het

schooladvies

van
en

de

drie

elementen:

thuissituatie.

de

Voor de

in, daar maken we ons sterk voor. We stellen
ons ten doel het maximale uit elk kind te
halen en kansrijk te adviseren. Zo willen we
er voor zorgen dat het kind op de meest
geschikte

vorm van voortgezet onderwijs

terechtkomt en op die school goed kan
meekomen.
De eindresultaten en de uitstroomgegevens

onderwijs

kunt u vinden in hoofdstuk 8 van deze

(van

schoolgids.

de

basisschool) is leidend bij de plaatsing van
leerlingen in het voortgezet onderwijs.
In april / mei maken de kinderen van groep 8
de eindtoets. De uitslag is eind mei bekend.
Als een leerling de eindtoets beter maakt dan
verwacht,

moet

schooladvies

de

basisschool

heroverwegen.

het
Deze

heroverweging kan leiden tot een wijziging in
het schooladvies, maar er kan ook beslist
worden

dat

wordt

afgeweken

van

het

resultaat van de eindtoets. Soms is het

Wilhelminaschool Amerongen

Contacten met andere basisscholen en
scholen voor speciaal onderwijs
Niet

alle kinderen blijven 8 jaar op de

Wilhelminaschool. Daarvoor zijn verschillende
oorzaken aan te geven, bijvoorbeeld een
verhuizing. Voor de nieuwe school schrijven
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we

een

onderwijskundig

Hierin

onderwijsaanbod te bieden op een veilige en

beschrijven we hoe de ontwikkeling van het

uitdagende leef-, leer- en werkplek, dichtbij

kind

huis.

op

onze

rapport.

school is verlopen, welke

Dit

alles

gericht

een

ontwikkeling

welke methodes onze school werkt. Indien

leerrendement. Onze school heeft een school

dat van toepassing is, vermelden we ook

ondersteuningsplan (SOP) opgesteld. Hierin

waar het kind meer moeite mee heeft en

wordt de zorg van de school beschreven en

welke extra hulp wij al hebben gegeven. De

de

ouders ontvangen een kopie van dat rapport.

uitgaat. Iedere school heeft een zorgplicht

Een andere reden is plaatsing op een speciale

voor alle leerlingen, ook onze school. Om de

school voor basisonderwijs (sbo) of speciaal

zorgplicht goed te kunnen realiseren kan

onderwijs (so). Die scholen hebben kleinere

onze school ondersteuning krijgen via het

groepen.

meer

schoolondersteuningsteam (SOT). Doel van

afzonderlijke deskundigen om leerlingen met

het SOT is om de school, en daarmee de

leerproblemen,

leerling, de ouder en de leraar, zo snel

beschikken

ook

over

gedragsproblemen

of

aandacht

die

verhoging

optimale

leerstof het kind al heeft verwerkt en met

Ze

en

op

er

naar

van

het

zorgleerlingen

beperking in hun ontwikkeling, te helpen.

mogelijk te ondersteunen en te adviseren. Dit

Deze speciale scholen voor basisonderwijs

wordt gedaan middels een groeidocument

werken samen met een aantal basisscholen

waarin alle kennis en ontwikkelingen worden

in een samenwerkingsverband.

beschreven. Met de komst van het passend
onderwijs is het zwaartepunt verschoven van

Samenwerkingsverband ZOUT
Onze school werkt met andere basisscholen
en scholen voor speciaal (basis)onderwijs
samen binnen een samenwerkingsverband.

curatief naar preventief handelen. Hierdoor is
een kort traject van begeleiding vaak al
voldoende om stagnatie in de ontwikkeling
vlot te trekken.

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend
Onderwijs

in

werking

getreden.

In

de

uitvoering van deze wet spelen regionale
samenwerkingsverbanden een sleutelrol. In
deze

samenwerkingsverbanden

scholen

voor

regulier

(basis)onderwijs
leerlingen
passend

in

nauw

hun

werken

en

speciaal

samen

werkgebied

onderwijs

te

geven,

om

alle

goed

en

ook

de

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Als

school

vallen

wij

Samenwerkingsverband
(SWV

ZOUT).

missie

samenwerkingsverband

is

van

‘Elk

Zuidoost

Utrecht

Vollenhove

3043,

(ZOUT),
3706

AL

Laan

van

Zeist.

Meer

informatie kunt u vinden op www.swvzout.nl
Directeur: René Flippo, info@swvzout.nl

onder

Zuidoost-Utrecht

De

Het adres van SWV ZOUT is: Vereniging SWV

dit

7. ACTIVITEITEN

kind heeft

recht op goed onderwijs, dat aansluit bij zijn

In dit hoofdstuk van de schoolgids leest u

mogelijkheden

een

en

Samenwerkingsverband
scholen

om

elk

behoeften’.
ZOUT

kind

Wilhelminaschool Amerongen

ondersteunt

een

en

ander

over

diverse

Wilhelminaschool-activiteiten.

passend
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Vieringen

daar drie dagen bivakkeren... het wordt als

Het gemeenschappelijke binnen onze school

een hoogtepunt ervaren.

krijgt

onder

andere

gestalte

tijdens

de

verschillende vieringen. In de weekopening
vertellen we een (bijbel)verhaal en zingen we
samen liederen. Met toneel, zang, spel en
muziek wordt de week op vrijdag gezamenlijk
afgesloten.
Naast de wekelijkse vieringen zijn er ook
vieringen ter beëindiging van projecten en
jaarlijks terugkerende vieringen, zoals de
kerst-

en

de

paasviering.

Bij

sommige

vieringen kunt u als ouder aanwezig zijn.
Wanneer dit het geval is, ontvangt u tijdig
bericht.
Sportdag
Sinds de introductie van de Koningsspelen in
2013 wordt de jaarlijkse sportdag tegelijk
georganiseerd met deze spelen. We sporten
op de velden van 'De Burgwal'.
De sportdag voor de bovenbouw is een
gezamenlijke activiteit van de scholen in
Amerongen.
Schoolreis
De schoolreis is bij ons een dag boordevol
gezelligheid, doe-dingen, samen eten, samen
spelen, kortom: FEEST! De kinderen van
groep 1 t/m 3 gaan niet ver van huis: de
omgeving

van

Amerongen

biedt

volop

mogelijkheden. De kinderen van groep 4 t/m
7 blijven het ene jaar in de omgeving van

Avondvierdaagse

Amerongen en het andere jaar maken ze per

De avondvierdaagse wordt voor de school

bus een leuk uitstapje.

georganiseerd door de ouderraad met behulp

Eenmaal in de vier jaar hebben we een heel

van ouders. Daardoor is het mogelijk dat

bijzondere

kinderen in schoolverband op vrijwillige basis

schoolreis.

Na

een

themadag

blijven de kinderen een nacht slapen op

deelnemen

school.

Avondvierdaagse. De kinderen van groep 1

Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar heeft

en 2 lopen niet mee. De kinderen uit groep 3

een

fijne

afsluiting

aan

de

Leersumse

van

hun

t/m 5 lopen per avond een afstand van 5

een

kamp!

kilometer; de kinderen uit groep 6 t/m 8

Samen op de fiets naar de kamplocatie en

lopen 10 kilometer per avond. Het deelnemen

Wilhelmina-periode,

namelijk

Wilhelminaschool Amerongen
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aan

de

avondvierdaagse

verantwoordelijkheid

is

van

op

de

eigen

op

de

bovenbouw.

De

thema’s

van

de

ouders.

diensten sluiten aan bij de onderwerpen

Meelopen met school betekent ook dat we

waarover in die periode op school wordt

van de kinderen en ouders verwachten dat de

verteld en gewerkt.

regels in acht worden genomen
Meedoen aan de Avondvierdaagse kost circa
€8,00. Voor dit bedrag krijgen de kinderen
hun medaille, elke avond een traktatie /
verfrissing en natuurlijk een verrassing op de
laatste avond.

Dramaproductie
Eenmaal in de vier jaar maken we als school
onze eigen dramaproductie. Jonge en oudere
kinderen

werken

samen,

begeleid

door

leerkrachten en ouders, en brengen een
fantastisch toneelspektakel 'op de planken'.
Deze geweldige happening maken kinderen
tweemaal in hun basisschooltijd mee.
Het laatste dramaproject ‘Stop de tijd!’ was
in mei 2022.
Bij de genoemde activiteiten wordt veelal de
hulp

van

ouderhulp

zijn

activiteiten

te

rondom

school

neemt

sporttoernooien,

die

sportverenigingen
momenteel

we

gevraagd.
in

staat

realiseren.

ouderhulp

staan

Door
om

De

deze

diverse

afspraken

beschreven

in

hoofdstuk 5.

Sporttoernooien
Onze

ouders

deel
door

worden

is

schoolvoetbaltoernooi.

dit

aan
de

diverse

plaatselijke

georganiseerd,
alleen

Ouders

zijn

het
hierbij

actief als begeleiders van de teams.
Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf. Er worden
dan van alle kinderen portret- en groepsfoto's
gemaakt. Ook kunnen broers en/of zussen
samen op de foto. Wanneer ouders de foto’s
afnemen, zijn de kosten voor hen.
Kerk-School-Gezin
Als

school

nemen

we

kerk-school-gezinsdiensten

deel
die

aan

de
de

PKN-gemeente van Amerongen organiseert.
Per jaar zijn er twee diensten; één gericht op
de kinderen van de onderbouw, één gericht

Wilhelminaschool Amerongen
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8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs
Aan het einde van de basisschool gaan de leerlingen naar verschillende vormen van voortgezet
onderwijs. In de grafiek leest u naar welke vormen de kinderen de afgelopen vijf jaar zijn gegaan.
Het aantal leerlingen per niveau is jaarlijks wisselend. Dit is afhankelijk van de samenstelling van
de groep.

Eindresultaten groep 8
In groep 8 wordt jaarlijks een eindtoets afgenomen. We gebruiken hiervoor de Centrale Eindtoets.
Als school laten we in principe alle leerlingen meedoen aan deze eindtoets, ook zorgleerlingen. De
scores van deze leerlingen kunnen vrij veel invloed hebben op de gemiddelde score.
Jaar

Schoolweging

Landelijk gemiddelde

Score Wilhelmina

2018

0

534,9

536,9

2019

0

206,0

211,0

2020

24,4

2021

24,1

534,5

537,2

2022

23,7

534,8

530,7

geen afname i.v.m. corona

Normaal gesproken scoren we met de eindtoets boven het landelijk gemiddelde. In 2022 zitten we
onder het gemiddelde. Kijkend naar de trend van de groep is het eindresultaat passend bij wat we
de afgelopen jaren hebben gezien. Dit heeft te maken met het grote aantal zorgleerlingen in deze
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groep, waarvan drie kinderen met een ontwikkelingsperspectief (OPP), dus een verwachte
uitstroom onder groep 6 niveau. Vanaf groep 3 is deze groep een zorggroep geweest en heeft het
onze aandacht gehad. Er zijn extra individuele en groepsondersteuning ingezet om het niveau te
verhogen. Naast het aantal zorgleerlingen merken we ook dat de twee Corona-jaren invloed
hebben gehad op deze groep, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We kunnen constateren dat
het 1F-niveau voor taal en lezen behaald is. Voor rekenen is dit niet het geval. Ook het 1S/2F
niveau dat bij onze schoolweging hoort, is op alle vakgebieden niet behaald. In onderstaande
diagrammen zijn de scores terug te zien.

Beschrijving 1F en 1S/2F
Het ministerie van onderwijs beschrijft de referentieniveaus als volgt: het referentiekader bestaat
uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F-niveau) is de basis die zo
veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (1S/2F-niveau) is voor leerlingen die
meer aankunnen.
Schoolgroep / onderwijsresultatenmodel
Per maart 2020 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben.
Dit doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor taalverzorging,
rekenen en lezen. Daarbij gebruiken ze een nieuwe maat om rekening te houden met de
leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:
-

het opleidingsniveau van de ouders;

-

het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school;

-

het land van herkomst van de ouders;
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-

de verblijfsduur van de moeder in Nederland;

-

of ouders in de schuldsanering zitten.

De schoolweging wordt bepaald op basis van de verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op
de school op peildatum 1 oktober. Hoe hoger de weging hoe complexer de leerlingenpopulatie en
hoe lager de verwachte leerresultaten voor deze school. Zo kan de inspectie goed rekening houden
met de verschillen tussen leerlingenpopulatie. Wij hebben als school de weging 23,7. We zien dat
we een bovengemiddelde schoolweging hebben. Hoger opgeleide ouders (HBO, WO) komen veel
voor op de Wilhelminaschool. De populatie van onze school is vrij homogeen samengesteld. Dit
betekent dat we resultaten op of boven het landelijke gemiddelde mogen verwachten. We zien ook
dat ons driejarige gemiddelde van de schoolweging daalt. Ten opzichte van voorgaande jaren zien
we echter wel een verschuiving ten aanzien van de leerlingkenmerken en opleiding en achtergrond
van ouders. We zien een toename van leer- en sociaal-emotionele problematieken binnen de
school. In schooljaar 2022-2023 zetten we extra in op afstemming van het pedagogisch klimaat,
het technisch lezen en enkele onderdelen van ons rekenonderwijs.

Schoolnorm op basis van de referentieniveaus
Het minimale niveau dat we als school willen halen ligt boven de signaleringswaarde. We zien dat
we dit gemiddeld de afgelopen drie jaar behalen op zowel 1F als 1S/2F-niveau. Het is de ambitie
van de school om op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. Als we kijken naar de
entreetoets van de groep 7 (2021-2022) is het de verwachting dat we in schooljaar 2022-2023
rond het landelijk gemiddelde gaan scoren. Onze norm voor deze groep is landelijk gemiddeld
scoren op 1F en 1S/2F.
Scholen op de kaart (landelijke website)
We werken actief mee aan de website Vensters PO (Primair Onderwijs). Op deze site geven we u
met ons Schoolvenster inzicht in onze resultaten. De informatie komt van DUO, de Inspectie van
het Onderwijs en van onszelf. We lichten de gegevens waar nodig toe. U vindt de gegevens via
deze link: www.scholenopdekaart.nl
Tussentijdse resultaten Cito-LOVS
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We gebruiken tweemaal per jaar Cito-LOVS toetsen (Leerling-onderwijsvolgsysteem), waarmee de
vorderingen op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen worden getoetst. De toetsen zijn
landelijk genormeerd. In onderstaand overzicht vermelden we de tussenopbrengsten. Dit zijn de
opbrengsten van schooljaar 2021-2022. ‘Midden’ staat voor afname in januari-februari en ‘Eind’
staat voor de afname in juni.
Rekenen

Rekenen

Midden
Eind

3
III
III

4
II
III

5
II
III

6
IV
V

7
II
III

Taal

Spelling

Midden
Eind

V
III

I
II

I
II

V
V

III
IV

Lezen

Technisch lezen

Midden
Eind
Midden
Eind

V
III

IV
III
I
I

I
I
II
I

IV
IV
IV
IV

V
V
II
II

Begrijpend lezen

III

I = zeer goed-goed; II = goed-voldoende; III = voldoende-matig; IV= matig-zwak; V = zwak-zeer zwak.

Schoolnormen voor de tussenopbrengsten
Voor de tussenopbrengsten zijn er groepsnormen vastgesteld, waarbij we werken met een
minimaal niveau en streefniveau. De groepsnormen worden in samenspraak met MT, IB en
groepsleerkracht bepaald. In het opbrengstendocument van de school worden de gestelde
schoolnormen geregistreerd en op basis hiervan wordt de ondersteuning binnen de school
ingericht.
De opbrengsten 2021-2022 van rekenen, taal en lezen geven een wisselend beeld. De groepen 4, 5
en 7 laten passende scores zien behorend onze schoolnorm. Groep 3 heeft in het afgelopen jaar
een goede groei doorgemaakt en scoort op alle vakgebieden gemiddeld een III bij de eindmeting.
De lagere scores in groep 6 hebben onder andere te maken met het relatief groot aantal
zorgleerlingen in deze groep. Door de zorgleerlingen zien we uitersten binnen een leerjaar. Dit
heeft een nivellerend effect. Bovendien zit op onze school een groot aantal dyslectische kinderen.
Er zijn diverse verbeteractiviteiten ingezet om aan de onderwijsbehoeften van de individuele
leerling tegemoet te komen. Er wordt bijvoorbeeld meer tijd aan taal / spelling en technisch lezen
besteed en het directe instructiemodel wordt toegepast. De NPO-gelden, zie pagina 11, worden ook
ingezet om extra ondersteuning te bieden aan de kinderen die dit nodig hebben. Dit gebeurt zowel
in als buiten de klas.
Uitkomsten Periodiek Kwaliteitsonderzoek (Inspectie)
Onze eigen bevindingen t.a.v. de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs worden bevestigd
door de Inspectie van het Onderwijs. In februari 2015 heeft de inspectie de school voor het laatst
fysiek bezocht in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek. In oktober 2020 hebben we een
uitgebreid videogesprek met de inspectie gehad. Het gesprek en de bestudering van de
documenten gaven geen aanleiding voor een schoolbezoek. Van dit gesprek hebben we geen
uitgebreid verslag ontvangen. De inspectie heeft in 2015, van de tien standaarden die zijn
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onderzocht, er vier met een 3 (voldoende) beoordeeld en zes met een 4 (goed). Dit geeft het
volgende overzicht:
Standaarden

Beoordeling *)

Standaarden

Beoordeling
*)

Onderwijsresultaten

3

Schoolklimaat

3

Aanbod

4

Veiligheid

4

Zicht op ontwikkeling

3

Evaluatie en verbetering

4

Didactisch handelen

3

Kwaliteitscultuur

4

Ondersteuning

4

Verantwoording en dialoog

4

*) 1 = onvoldoende, 2 = zwak, 3 = voldoende, 4 = goed

Enquête – Vragenlijst ‘Ouders’ en ‘kinderen’
Met regelmaat wordt onder de kinderen en ouders een enquête gehouden. Zo peilen we welke
dingen er belangrijk zijn en hoe de schoolse zaken worden gewaardeerd. De uitkomst van die
enquêtes kan een reden zijn om het schoolbeleid aan te passen.
In mei 2021 hebben zowel de kinderen als de ouders de vragenlijst ingevuld. Nagenoeg alle
kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de enquête ingevuld. De respons op de ouderenquête was
voldoende, namelijk 47%. We hanteren bij de enquêtes een vierpuntschaal: 1 = onvoldoende, 2 =
zwak, 3 = voldoende, 4 = goed. De schoolnorm is ingesteld op 3,0. Alles boven de 3 is voldoende.
De kinderen scoren de school gemiddeld met een 3,4 en de ouders scoren gemiddeld een 3,5.
Daarmee wordt de kwaliteit van de school met een ruim voldoende beoordeeld.
De schoolleiding heeft met een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een gesprek gevoerd.
Kinderen hebben aangegeven wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Deze input van kinderen
wordt gebruikt om ons onderwijs te verbeteren en voor kinderen aantrekkelijker te maken.

1 = onvoldoende
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9. EN DAN NOG EVEN DIT...

Door

het

bestuur

is

een

Ongevallen

Verzekering afgesloten voor alle leerlingen,
Veiligheid - Arbobeleid

leerkrachten en vrijwilligers op onze school.

De school moet voor iedereen een plaats zijn

De verzekeringsvoorwaarden en de polis zijn

waar

De

op school aanwezig. De verzekering is van

arbo-coördinator en het arbobeleid spelen

kracht tijdens het verblijf op school en tijdens

hierin ook een belangrijke rol. In het kader

activiteiten

van de Arbowet zijn de volgende onderdelen

plaatsvinden. De verzekering geldt alleen bij

gerealiseerd:

nalatigheid van het bestuur, de directie of het

-

je

je

echt

thuis

voelt.

de gedragscode voor kinderen, ouders en
medewerkers; u vindt deze code op onze
website;

-

een

risico-inventarisatie

(RI&E):

voor

een

en -evaluatie

veilig

speelomgeving

werk-

(gebouw

en
en

speeltoestellen);
De

beschikt

over

in

schoolverband

team.
Hoofdluis
Wanneer er in een groep luis geconstateerd
wordt, worden alle kinderen van de klas
gecontroleerd. Na een aantal weken wordt dit
herhaald. Op deze manier hebben we het
luizenprobleem onder controle. Een ouder

registratie van (ernstige) ongevallen.
school

die

voldoende

bedrijfshulpverleners en EHBO’ers. Er een
goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig.

neemt de coördinatie van het luizenkammen
op zich, zij wordt bij het kammen geholpen
door andere ouders.

De arbocoördinator op onze school is Edith
van Ginkel.
Schade,

aansprakelijkheid

en

ongevallenverzekering
De school draagt geen aansprakelijkheid voor
schade

aan

en

verlies

of

diefstal

van

eigendommen van leerlingen, zoals fietsen,

Medisch protocol

brillen, kleding en leermiddelen.

Wanneer

We

doen

een

beroep

op

iedereen

kinderen

medicijnen

toegediend

om

moeten krijgen op school moeten de ouders

zorgvuldig met andermans bezittingen om te

hiervoor schriftelijk toestemming verlenen.

gaan. We adviseren waardevolle zaken niet

De medicijnen worden op een plek buiten het

onbeheerd achter te laten, fietsen op slot te

bereik

zetten en eigendommen van naam of andere

afgetekend wanneer het kind het medicijn

merktekens te voorzien. Schade aangebracht

gebruikt. Dit staat beschreven in ons medisch

door

protocol.

leerlingen aan gebouw, meubels of

van

kinderen

bewaard.

Er

wordt

leermiddelen kan aan de ouders in rekening
worden gebracht. In het Nieuw Burgerlijk

Leerlingdossiers

Wetboek

altijd

Onze school houdt een leerlingdossier van elk

aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt

kind bij. Daarin staan onder meer notities

door het gedrag van hun kinderen.

over de besprekingen van uw kind door het

is

geregeld

dat

ouders

team, van gesprekken met u, van speciale
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onderzoeken, de toets- en rapportgegevens
en de plannen voor extra hulp aan uw kind.
Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. U

−sponsoring moet in overeenstemming zijn
met de goede smaak en het fatsoen;
−sponsoring

mag

de

objectiviteit,

de

als ouder hebt het recht om het in te zien.

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en

Wanneer u zelf even gedetailleerd als de

de onafhankelijkheid van het onderwijs, de

school wilt weten hoe het er met uw kind

school en de daarbij betrokkenen, niet in

voorstaat, kunt u de school vragen naar het

gevaar brengen;

leerlingdossier.

−sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of

Het is prettig als u daarvoor een afspraak

de

maakt met de intern begeleider.

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het

Het kan zijn, dat we het als school nodig

onderwijsaanbod en de door de school aan

vinden dat bijvoorbeeld een medewerker van

het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen;

de

schoolbegeleidingsdienst

of

GGD

het

leerlingdossier leest. Dit kan alleen als u

−het

continuïteit

primaire

van

het

onderwijs

onderwijsproces

niet

mag

niet

afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

daarvoor toestemming geeft.
Sponsoring
Voor

het

bedrijfsleven

aantrekkelijk

voor

is

een

school

sponsoractiviteiten.

De

jeugd is immers een boeiende doelgroep. De
jeugd heeft de toekomst en vertegenwoordigt
een potentiële markt. Maar jongeren vormen

De genoemde uitgangspunten staan uitvoerig

ook een beïnvloedbare en kwetsbare groep.

beschreven

Met name die kwetsbaarheid vraagt onze

‘Sponsoring’.

zorg.

opvragen.

Kinderen

toevertrouwd.
bescherming

worden
Ze

aan

hebben

tegen

een

dus

school

recht

ongewenste

in
U

het
kunt

beleidsdocument
dit

bij

de

directie

op

invloeden

Veiligheid - Sociaal en fysiek

van buiten de school.

Sociale en fysieke veiligheid vinden we erg

Als een sponsor zich bij een school aanmeldt,

belangrijk.

kan dat ook een kans zijn voor de school. Van

criteria opgenomen om de sociale en fysieke

dat

worden

veiligheid van de kinderen, de medewerkers,

gedaan. Echter, de gevraagde wederdiensten

de ouders en andere betrokkenen binnen en

vragen om zorgvuldige afwegingen.

buiten de school te realiseren. Er zijn diverse

Om dit te realiseren hebben we als school

documenten

hierover duidelijke afspraken gemaakt. We

geregeld.

hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

externen spelen hierbij een belangrijke rol.

−sponsoring moet verenigbaar zijn met de

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van

pedagogische en onderwijskundige taak en

de verschillende rollen en regelingen. In de

doelstelling van de school;

schoolgids

geld

kunnen

extra

dingen

−er mag geen schade worden berokkend aan
de

geestelijke

en/of

lichamelijke

uitgebreid

In

ons

waarin

veiligheidsbeleid

de

Verschillende

veiligheid

zijn

wordt

medewerkers

en

wordt dit op diverse plaatsen
toegelicht

en

vindt

u

de

contactgegevens.

gesteldheid van leerlingen;
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Functie / rol:

Document /
betreft:

Zie paragraaf /
pagina:

Klachtenregeling
Klachten en
incidenten

Klachtenregeling
voor een veilig
schoolklimaat,
50

Vertrouwenspersoon extern

Klachtenregeling
Klachten en
incidenten

Klachtenregeling
voor een veilig
schoolklimaat,
50

KiVacoördinator
(KiVa-team)

Sociale
veiligheid,
inclusief
anti-pestprotocol
Beleid /
monitoring
sociale veiligheid
en methode

Sociale
veiligheid - KiVa,
12

Sociale
veiligheid,
inclusief
anti-pestprotocol
Beleid /
monitoring
sociale veiligheid
en incidenten,
pesten

Sociale
veiligheid - KiVa,
12

Arbobeleid Gedragscode
Beleid en
monitoring
fysieke en
sociale veiligheid

Veiligheid Arbobeleid, 48

Meldcode
kindermishandeling en
huiselijk geweld

Kindermishandeling en
huiselijk geweld,
38

Landelijk
meldpunt
Seksuele
intimidatie/
misbruik, ernstig
psychisch of
fysiek geweld

Meldpunt
vertrouwensinspecteur, 38

Contactpersoon
- intern

Antipestcoördinator

Arbocoördinator

Intern
begeleider

Vertrouwensinspecteur extern

belangrijke signaalfunctie met betrekking tot
de kwaliteit van het onderwijs'.
Klachten

kunnen

gaan

over

bijvoorbeeld

begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen,
de

inrichting

van

de

schoolorganisatie,

seksuele intimidatie, discriminerend gedrag,
agressie, geweld en pesten. Onder seksuele
intimidatie

wordt

verstaan:

ongewenst

seksueel getinte aandacht die tot uiting komt
in verbaal, fysiek, of non-verbaal gedrag.
Wanneer u een klacht hebt over de gang van
zaken op school, dan kunt u dat het best het
eerst melden aan de groepsleerkracht of aan
de directie (of aan beiden). Indien overleg
met de school geen oplossing biedt, dan kunt
u

gaan

praten

met

één

van

de

twee

contactpersonen van de school: Annemieke
Prinsen

en

Rozemarijn

contactpersoon

kan

u,

Stoutjesdijk.
met

uw

De

klacht,

doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.
Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon is
José van Leeuwen, tel. 06 499 58 193, e-mail
info@josevanleeuwen.nl
Ook kinderen kunnen contact opnemen. Ten
eerste natuurlijk met hun juf of meester. Als
zij dat moeilijk vinden, mogen zij contact
opnemen

met

contactpersonen

één
van

van
de

de

twee

school:

juf

Annemieke en juf Rozemarijn.
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de
Landelijke

Klachtencommissie

van

de

Besturenraad PCO, Postbus 907, 2270 AX
Voorburg (tel. 070 3481180). Klachten over

De klachtenregeling, voor een veilig

seksuele

schoolklimaat
Volgens de wetgeving kunnen ouders en
leerlingen

‘klachten

indienen

over

gedragingen en beslissingen of het nalaten
daarvan

van het bevoegd gezag en het

personeel.

Het

klachtrecht

Wilhelminaschool Amerongen

heeft

intimidatie/misbruik,

ernstig

psychisch fysiek geweld kunt u ook melden
bij

de

inspectie:

meldpunt

vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (zie
‘Inspectie van het onderwijs’).

een
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Wilt

u

meer

klachtenprocedure,

weten
dan

kunt

over

de

u

de

bij

contactpersoon het reglement opvragen.
Mobiele telefoons en smartwatches
Steeds meer kinderen hebben een mobiele
telefoon of smartwatch met belfunctie. Wij
begrijpen dat het voor u soms prettig is uw
kind (mobiel) te kunnen bereiken. Op school
vinden wij dit niet nodig. Heeft u tijdens
schooltijd een belangrijke boodschap voor
uw kind, dan kunt u ons hiervan op de
hoogte stellen. Wij geven het dan door aan
uw

kind.

Natuurlijk

mag

uw

kind

bij

noodgevallen altijd gebruik maken van de
schooltelefoon. Komt de mobiele telefoon
toch mee naar school en zien wij hem, dan
wordt de mobiel tijdens schooltijd door ons
ingenomen.
Rookvrij schoolplein
Een

gezonde

leeromgeving

vinden

wij

belangrijk. Daarom heeft onze school een
rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het
schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor
iedereen:

leerkrachten,

ondersteunend

personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens
ouderavonden en andere activiteiten buiten
schooltijd.
Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet
roken’.

Kinderen

en

jongeren

beginnen

gemakkelijker en eerder met roken als ze
roken in hun omgeving zien. Een rookvrij
schoolterrein helpt leerlingen niet te starten
met

roken

en

voorkomt

ongewenst

meeroken.
Wij vragen u ook om niet te roken bij de
ingang van het plein en bij het hek, in het
zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het
brengen en ophalen van leerlingen.
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EN WAT VINDEN DE KINDEREN ZELF

Het is een sociale school
verschillende kinderen. (groep 6)

met

veel

VAN HUN WILHELMINASCHOOL?
De schoolreisjes zijn leuk. (groep 7)
Ik word op school gerespecteerd zoals ik ben.
(groep 8)

Als je iets kwijt wil, kan dit bij elke juf of
meester. (groep 8)

Je mag bij ons op school fouten maken.
(groep 4/5).

Als ik boos ben, word ik goed geholpen.
(groep 7)

Het is fijn om hier te leren en te spelen.
(groep 1/2)

Ik vind het fijn dat we elke dag iets leuks
doen, we hoeven niet alleen maar te leren.
(groep 3/4)

Er zijn leuke meesters en juffen op school. En
die helpen je goed. (groep 5)
Je wordt goed geholpen, ook al heb je een
ander niveau dan de rest van de klas. (groep
8)

Ik vind het Amfi een leuke, gezellige en
handige plek. (groep 8)
Het is fijn dat je hier op je eigen niveau kunt
werken. (groep 5)

Ik vind het fijn dat we elke dag aan het leren
zijn. (groep 3)

De juffen en meesters
uitleggen. (groep 4/5)

Er worden leuke en creatieve activiteiten
bedacht op school. (groep 8)

Er zijn leuke kinderen op school. (groep 5/6)

Elk kind is welkom op deze school. (groep
5/6)

kunnen

duidelijk

In de pauze kunnen we lekker voetballen op
De Laan. (groep 7)

Het is gewoon een leuke school. (groep 5/6)

Ik vind het leuk dat we schoudermaatjes en
hulpjes hebben op school. (groep 1/2)

Ik vind het leuk dat we vrij mogen knutselen
en zelf spullen mogen pakken. (groep 2/3)

De gastlessen op school zijn interessant, er
kwam bijvoorbeeld een politieman. (groep 7)

We hebben een plusgroep op school waar je
van alles kunt doen. (groep 7)

Iedereen is aardig en er is een fijne sfeer.
(groep 6)

Ik vind het leuk dat we veel samenwerken.
(groep 2/3)

Je krijgt ondersteuning als je het nodig hebt.
(groep 7)

Ik vind het een leuke school, omdat we
werken op het chromebook, maar ook in
schriften. (groep 4/5)

Ik vind deze school gewoon prachtig. (groep
1/2)

Ik vind het leuk dat
buitenspelen. (groep 2/3)

we

elke

dag

We hebben altijd een leuke themahoek in de
klas, nu kunnen we bijvoorbeeld spelen in
een ijsjeskraam. (groep 1/2)
Ik vind het fijn dat we op school goed met
elkaar omgaan. (groep 4/5)
Wilhelminaschool Amerongen

Wij vonden dat het kamp heel goed was
georganiseerd. (groep 8)
Er is weinig ruzie in de klas. (groep 5)
We hebben elke week crea op het programma
staan en dat is leuk. (groep 7)
Ik ben blij dat er gym is. (groep 4/5)
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OVERZICHT MEDEWERKERS E-MAILADRESSEN
In deze paragraaf vindt u een overzicht van alle medewerkers. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0343
451268. In dringende gevallen kunt u de directeur of adjunct-directeur mobiel bellen. U kunt ook per
mail of via het Ouderportaal informatie doorgeven. De medewerkers lezen op werkdagen voor aanvang
van de school hun mail / berichten in het Ouderportaal.
Management:

Gerbert Boor

Mariët Korteweg

Directeur-bestuurder

Adjunct-directeur

gboor@cbswilhelmina.nl

mkorteweg@cbswilhelmina.nl

✆

✆

06 30797399 (tot 1-1-2023)

06 47898686

Leerkrachten:
Groep 1a/2a:

Carla Spijk

José van Dam

Leerkracht groep 1a/2a

Leerkracht groep 1a/2a

(ma, di)

(wo, do, vr)

cspijk@cbswilhelmina.nl

jvandam@cbswilhelmina.nl

Lisanne Bode

Carla Spijk

Leerkracht groep 1b/2b

Leerkracht groep 1b/2b

(ma, di, wo, do)

(vr)

lbode@cbswilhelmina.nl

cspijk@cbswilhelmina.nl

Roelie Bakker

Edith van Ginkel

Leerkracht groep 3/4

Leerkracht groep 3/4

(ma, di, wo, do, vr)

(ma, di, wo, do - ‘s morgens)

rbakker@cbswilhelmina.nl

evginkel@cbswilhelmina.nl

Groep 1b/2b:

Groep 3/4:
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Groep 5:

Aline Koopman

Chiel Slob

Leerkracht groep 5

Leerkracht groep 5
(ma smo, di)

(ma mi, wo, do, vr)
akoopman@cbswilhelmina.nl

cslob@cbswilhelmina.nl

Groep 6/7a:

Ragna Bouwmeester

Chiel Slob

Leerkracht groep 6/7a

Leerkracht groep 6/7a

(ma, di, wo, do)

(vr)

rbouwmeester@cbswilhelmina.nl

cslob@cbswilhelmina.nl

Annelie Wijnsma

Annemieke Prinsen

Leerkracht groep 7b/8

Leerkracht groep 7b/8

(ma, di, wo, do)

(vr)

awijnsma@cbswilhelmina.nl

aprinsen@cbswilhelmina.nl

Groep 8:

Ondersteuning:

Rozemarijn Stoutjesdijk

Annemieke Prinsen

Onderwijs ondersteuning:

Onderwijs ondersteuning:

zorgarrangement, pre-teaching

zorgarrangement, pre-teaching

(di)

(do)

rstoutjesdijk@cbswilhelmina.nl

aprinsen@cbswilhelmina.nl

Marlon Nell

Annemieke Prinsen

Coördinatie zorg groep 1 t/m 5

Coördinatie zorg groep 6 t/m 8

(intern begeleider)

(intern begeleider)

(di, wo)

(wo)

mnell@cbswilhelmina.nl

aprinsen@cbswilhelmina.nl
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Rozemarijn Stoutjesdijk
Plusgroepleerkracht
(wo)
rstoutjesdijk@cbswilhelmina.nl

Administratie - Conciërge:
Marion Suurland

Harm Jansen

Administratief medewerker

Conciërge

(do, vr)

(di)

msuurland@cbswilhelmina.nl
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TREFWOORDENREGISTER
A
aanmelding leerlingen, 33
aansprakelijkheid, 48
aanvang school, 23
aardrijkskunde, 20
activiteiten, 40
afspraken / schoolregels, 23
arbobeleid, 48
audit, 10
AVG, 29
avondvierdaagse, 41
B
basisscholen, andere -, 39
bestuur, 35
bewegingsonderwijs, 22
buitenschoolse opvang, 36
burgerschap, 21
C
chromebooks, 22
cito-toets, 13, 43
computers op school: ICT, 22
contactavonden, 30
contacten met ouders, 30, 31, 32
continurooster – overblijven, 27
D
digitale verwerking, 22
dramatische vorming, 21
dramaproductie, 42
E
effectief omgaan met de tijd, 23
eindgesprek, 30
eindtoets, 39, 43
eindresultaten, 43
e-mailadressen medewerkers, 54
Engels, 22
enquête, 13, 47
entreetoets, 38
eten en drinken, 27
F
federatie S-O-M, 35
fiets mee naar school, 26
fruitdag, 27
G
gemeenschappelijke MR (GMR), 31
geschiedenis (het vak -), 20
geschiedenis ( - van de school), 7
GGD / schoolarts, 37
godsdienstige vorming, 16
goede doelen, 28
groep 1-2 (algemeen), 15
groep 3-8 (algemeen), 16
groepsindeling, 8
groepsinformatieavond, 30
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gymnastiek: zie bewegingsonderwijs, 21
gymkleding, 22
gymrooster, 22
H
handvaardigheid, zie kunstzinnige ontwikkeling, 21
hoofdluispreventie, 48
hoogbegaafden, 14
huisbezoek, 31
huiselijk geweld, 38
huiswerk, 27
I
ICT, 22
identiteit, 6
inspectie, 38, 46
intern begeleider, 12
J
Jeugdgezondheidszorg, 37
K
kamp groep 8, 41
kernwaarden, 6
kerk-school-gezinsdienst, 42
kindermishandeling, 38
kiva, 12
klachtenregeling, 50
kunstzinnige ontwikkeling, 21
kwaliteitsaspecten, 10
kwaliteit, 9
L
leerKRACHT-aanpak, 10
leerkrachten, 8, 54
leerlingdossiers, 48
leerlingenenquête, 13
leerlingonderwijsvolgsysteem, 14
leerplicht, 24
lessentabel, 16
lezen, 18
luizen, zie hoofdluispreventie, 48
M
maatschappelijke verhoudingen, 21
materialen zelf aanschaffen, 28
medezeggenschapsraad (MR), 31
meldcode, 38
meldpunt vertrouwensinspecteurs, 38
mobiele telefoons, 51
muziek, zie kunstzinnige ontwikkeling, 21
N
naschoolse opvang, 36
natuur, 19
Nederlandse taal, 17
O
omgangsvormen, 12
ondersteuning, 11
onderwijs ondersteuning, 11
onderwijs aan zieke leerlingen, 38

Schoolgids 2022 - 2023

pagina 57

onderwijs op maat, 13
onderwijsresultatenmodel, 44
ongevallenverzekering, 48
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering, 9
ontwikkelingsperspectief, 15
opbrengsten, 43, 44, 45
oriëntatie op jezelf en de wereld, 20
ouderavond, 30,
ouderbijdrage, 32
ouderenquête 12, 45
ouderhulp, 34
ouderportaal, 30
ouderraad (OR), 32
overblijven, 27
P
parels, 10
passend onderwijs, 14, 40
pesten (kiva), 12
plattegrond, 53
plusgroep, 11, 14
pluspunt, 17
privacy, 29
R
rapport, 31
rapportgesprekken, 30
referentieniveaus, 44, 45
rekenen-wiskunde, 17
resultaten, 43, 44, 45
rookvrij schoolplein, 51
S
samenwerkingsverband ZOUT, 40
schade, aansprakelijkheid e.d, 48
scholen op de kaart, vensters PO, 45
schoolagenda, 29
schoolarts, 37
schoolconsulent, 37
schoolfotograaf, 42
schoolgroep, 44
schoollied, 8, 59
schoolmaterialen, 28
schoolnorm, 45, 46
schoolondersteuningsplan (SOP), 40
schoolondersteuningsteam (SOT), 40
schoolplan, 11
schoolreis, 41
schooltas, 29
schooltijden, 26
schoolverlaters, 39
schoolverzuim, 24
schorsing en verwijdering, 34
schrijven, 19
seksuele vorming, 21
slogan, 6
smartwatches, 51
sociaal dorpsteam, 37
sociale integratie, 21
sociale veiligheid, 12, 13, 49
speciaal onderwijs, contacten met -, 39
specifieke onderwijsbehoeften, 14
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speerpunten, 11
sponsoring, 49
sportdag, koningsspelen 41
sporttoernooien, 42
staal, 17
startgesprek, 30
streefbeelden,11
studiedag, 25
T
technologie, 20
tekenen, 21
toelating, 33
toetsen, 14
tussengesprek, 30
tussentijdse resultaten, 46
tussenschoolse opvang, 27
V
vakantierooster, 25
veiligheid, sociaal en fysiek, 12, 13, 49
vensters PO , scholen op de kaart, 45
verjaardagen, 28
verkeersonderwijs, 20
verkeerslabel, 20
verlengen, 14
verlofaanvraag, 24
vertrouwenspersoon, 50
versnellen, 14
verzekering, 48
vieringen, 41
voor- en vroegschoolse educatie (VVE), 35
voorschoolse opvang, 36
voortgezet onderwijs, 38
vrije dagen / dagdelen, 25
vrijwillige ouderbijdrage, 32
W
wereldoriëntatie, 20
wettelijke aansprakelijkheid, 48
wet AVG, 29
wetenschap en technologie, 20
Z
ziekte, 23, 24
zittenblijven, zie ‘verlengen’, 14
zorgarrangement, 33
zorgbreedte: zie onderwijs op maat, 13
ZOUT, 40
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Schoollied
Tekst - Rob van Lankeren

COLOFON

Muziek - Ray Klaassen
Ohohohoh Willemien
Ik had een droom, zomaar heel vlug
vloog ik naar school honderd jaar terug.
Een houten kar reed op de laan,
waar nu auto’s en fietsen staan.
En ieder was zo vreemd gekleed.

Wilhelminaschool

De schoolbel klonk en ik stond gereed

voor christelijk basisonderwijs

en de school heel vet en cool
had ik zo’n tijdloos top gevoel.

Bezoekadres:
Gasthuisstraat 7

Ohohohoh Willemien,

3958 BL Amerongen

jij krijgt van mij een dikke tien.
Ze is zo jeugdig en toch oud:

Postadres:

de Willemien waar ik van houd.

Postbus 9
3958 ZT Amerongen

Mijn droom ging door gek als het kan zijn
was heel de school één groot festijn.

Telefoon: 0343 451268

Een film gemaakt zo giga-goed

Internet: www.cbswilhelmina.nl

Willemien leek wel Hollywood.

E-mail: info@cbswilhelmina.nl

Gejuich, gezang, leerlingen vrij.
Ik was op school, toch was ik blij.
Ballonnen, slingers aan de wand,
groen, geel en blauw, Willemien bedankt.
Ohohohoh Willemien…
De tijd die vliegt, ja dat is waar.
Willemientje is al honderd jaar.
Maar jong geleerd is oud gedaan,
dus blijft zij met haar tijd meegaan.
Ohohohoh Willemien…
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