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De kinderen uit de Wijdewormer gaan graag naar hun openbare basisschool. We zijn een dorpsschool 
die, door o.a. de nieuwbouw, aan het groeien is. De relatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten 
vinden wij belangrijk; we helpen elkaar als het nodig is. Samen met onze partners zijn we gehuisvest in 
een multifunctionele accommodatie en zorgen we dat onze leerlingen de benodigde kennis en 
vaardigheden verwerven, op weg naar een mooie toekomst. 

In deze algemene schoolgids van OBS Wijdewormer laten we u nader kennis maken met onze school en 
wat wij voor de ontwikkeling van uw kind kunnen betekenen. Er wordt beschreven hoe wij het 
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt en wat u van ons mag verwachten. 
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast ontvangen ouders bij de start van het 
schooljaar een overzicht van belangrijke praktische informatie in het informatie bulletin uit de klas. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Marieken Tekstra, directeur  

Voorwoord van het bestuur: 

Beste ouders en verzorgers,  
De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms klein en soms enorm, 
richting hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat. Hun 
ontwikkeling. Dat gaat natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook de tijd 
waarin grote stappen worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.  
Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd 
uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen 
aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van 
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de 
toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.  
Daarom proberen wij onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar de toekomst ligt nog 
open. Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met gedrevenheid en groot 
enthousiasme in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.   
Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij 
verbinden het heden en de toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen, 
meningen en opvattingen. En in alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk 
te doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.  

Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij 
kijken uit naar de toekomst. Dat doen we samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.  

Chris van Meurs 
Voorzitter College van Bestuur  

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Wijdewormer
Wijdewormerplein 1
1456CB Wijdewormer

 0299425477
 https://www.obswijdewormer.nl
 info.obswijdewormer@opspoor.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marieken Tekstra info.obswijdewormer@opspoor.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

83

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting OPSPOOR
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.143
 http://www.opspoor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 27-05 Zaanstreek.

Kenmerken van de school

Kleinschalig en overzichtelijk

Gericht op hoge opbrengstenDoelgericht onderwijs

Betrokken leerkrachten Prettig pedagogisch klimaat

Missie en visie

1.2 Missie en visie
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OBS Wijdewormer is een school waarop alle kinderen van harte welkom zijn. We willen dat een kind bij 
ons op school op de juiste plaats is. Wij streven ernaar dat niet alleen uw kind maar ook de groep en de 
leerkrachten zich prettig voelen op onze school. 

De samenleving verandert steeds sneller en de banen van de toekomst staan nog niet vast. Wij spelen 
hier op in door een goede balans te vinden in taal en rekenen enerzijds en thematisch werken aan een 
brede wereldoriëntatie anderzijds. Dit alles met de volledige aandacht en betrokkenheid voor iedere 
leerling, zodat deze de ruimte krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen om vol zelfvertrouwen de 
maatschappij in te kunnen gaan.

Identiteit

De huidige basisschool Wijdewormer komt voort uit het samengaan volgens de “Nieuwe Wet op het 
Basisonderwijs” (1985), van de voormalige kleuterschool ‘t Babbelbosje en de voormalige lagere school 
’t Klaverblad. Een compleet nieuw schoolgebouw is in 2013 in gebruik genomen. Basisschool 
Wijdewormer is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht de 
maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond van de kinderen en hun ouders.

We hebben een professionele leercultuur. Samen hebben we een duidelijke visie op ons onderwijs. Als 
team hanteren we dezelfde regels en voeren de regie over het leerproces van onze leerlingen. We 
hebben duidelijke afspraken over hoe we het doen en we doen wat we beloven. Als het even niet lukt, 
bieden we elkaar de helpende hand en delen zo onze krachten.

Met elkaar hebben we drie schoolafspraken opgesteld:

• Wij zijn aardig voor elkaar
• Wij zijn rustig in de school
• Wij dragen zorg voor onze omgeving
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Op onze school wordt gewerkt in combinatiegroepen. De leerling start en eindigt de dag in zijn/haar 
groep. 

Ons team
Wij hebben een enthousiast team dat bestaat uit: een directeur, leerkrachten, een intern begeleider, 
onderwijsassistenten, vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, kunst en muzikale vorming en een 
administratief medewerkster.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalactiviteiten
2 u 30 min 2 u 30 min

Spelontwikkeling
7 u 45 min 7 u 45 min

Wereld verkennende 
vakken incl burgerschap 3 u 30 min 3 u 30 min

Expressieve- en thema 
vakken 3 u 30 min 3 u 30 min

Bewegingsonderwijs
5 u 15 min 5 u 15 min

Rekenactiviteiten
2 u 30 min 2 u 30 min

Onze jongste leerlingen krijgen thematisch onderwijs. 

De leerkracht maakt bij het maken van een themaplanning gebruik van de kerndoelen, zodat alle 
kinderen een passend aanbod krijgen en de overstap naar een volgende groep gemaakt kan worden. 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. 
Binnen obs Wijdewormer vinden wij het belangrijk om planmatig te werken aan de kerndoelen. 
De lesinstructies worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Wij werken met de volgende methodes:
Rekenen: Pluspunt (groep 3) Vanaf groep 4 wordt er gerekend via Snappet
Taal en spelling: Taal actief (Snappet)
Leesmethode groep 3: Veilig leren lezen
Technisch lezen vanaf groep 4: Estafette
Begrijpend lezen vanaf eind groep 4: Nieuwsbegrip zilver 
Wereldoriëntatie: Blink Wereld (thematisch)
Sociaal-emotioneel leren: Kwink
Engels: Groove me

Groep 7/8 krijgt ontmoetingsonderwijs. De leerlingen maken kennis met vijf wereldreligies gegeven 
door een vakdocent. (Islam, Jodendom, Boeddhisme, Christendom en het Hindoeïsme) 

In ons atelier krijgen elke week drie groepen les van een vakdocent kunst. De leerlingen zijn trots op 
hun atelier en zij komen er graag. Hier wordt echt de tijd genomen om kennis te maken met 
verschillende technieken. De kunstwerken worden tentoongesteld in de school.

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

Lezen
5 u 30 min 5 u 30 min 4 u 45 min 4 u 45 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
3 u 45 min 3 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 u 05 min 5 u 05 min 5 u 05 min 5 u 05 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 u 45 min 3 u 45 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

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

Bewegingsonderwijs
2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 

Muziek
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Schrijven
1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 uur 1 uur 

Kwink
1 u 05 min 1 u 05 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Ontmoetingsonderwijs
15 min 15 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Theater zaal in het dorpshuis
• Atelier 
• BSO (Baloe)
• Voetbalkooi

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Kinderopvang Baloe.

Er wordt samen met de gemeente, kinderopvang en het basisonderwijs in Wormerland gewerkt aan 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) beleid. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste 
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan 
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse- en sociale vaardigheden en 
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te 
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Om lesuitval bij verlof of ziekte van een leerkracht te vermijden, hanteren wij de volgende maatregelen:
Ons bestuur, OPSPOOR, heeft beschikking over een aantal invallers. Deze leerkrachten worden op alle 
scholen ingezet. Indien er geen invallers meer beschikbaar zijn, zullen we altijd proberen intern een 
oplossing te vinden. Wanneer bovenstaande mogelijkheden niet tot een vervanging leiden, wordt de 
groep in eerste instantie verdeeld. U begrijpt dat dit geen echte oplossing is, omdat zo meerdere 
groepen ontregeld raken. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een groep naar huis worden gestuurd. U 
wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht via het ouderportaal, Basisonline.

Handvaardigheid Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de 
midden- en eindtoetsen als ook de vragenlijsten over (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we 
doelgerichte plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of 
collega’s.

Elke twee jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s. We 
leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het jaarverslag en in gesprekken 
met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs. 

Doelen:
#1
Na de schoolanalyse en de groepsanalyse zien zij dat het begrijpend lezen een aandachtsgebied is. Dit 
zijn leerlingen van alle niveaus en in meerdere groepen die achterstand of stagnatie hebben opgelopen. 
Ons doel is de resultaten van het begrijpend lezen te verbeteren: bij de M toets in januari 2022  scoort 
60% een gemiddelde dan wel bovengemiddelde score op de begrijpend lezen toets van CITO.

#2
Vanuit het tevredenheidsonderzoek is het pas opgezette atelier een succes gebleken. De leerlingen 
enthousiasmeren en kennis te laten maken met verschillende kenmerken en stijlen van verschillende 
kunstdisciplines: Dit enthousiasme zien we terug in het volgende tevredenheidsonderzoek.

#1 
Team professionalisering gedurende het hele schooljaar. De instrucies volgens het EDI model 
verzorgen. Leesplezier bevorderen d.m.v. inzet biebbus, updaten schoolbibliotheek, leesconsulente van 
de bieb komt in alle klassen en boekenpakketten behorend bij de thema’s (Blink) aanschaffen. We 
meten het leesplezier m.b.v. de leesmonitor welke wordt ingevuld door leerlingen van groep 5-8 en alle 
leerkrachten.

#2 
Alle groepen gaan twee weken achter elkaar naar het atelier zodat de leerlingen kennismaken met het 
proces van het maken van het product en de techniek(en). De lessen worden verzorgd door twee 
vakdocenten. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

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

Het volgen van de ontwikkeling

In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, 
observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. 
De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over 
nauwkeurige overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen 
we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse 
leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die past bij de mogelijkheden van het kind. 

Speciale begeleiding

Soms is het ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met toestemming van 
de ouders een beroep doen op externe hulp. Ook kunnen we om ondersteuning vragen bij het 
samenwerkingsverband. Dit kan bijvoorbeeld een observatie, een gesprek of een onderzoek zijn. Hier 
kan eventueel een kort durend arrangement (externe begeleiding) uit voort vloeien. Als de 
ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden, altijd in overleg met ouders.

Bovenschoolse plusklas ‘Vostok’ 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en voldoende resultaten, werken op school met 
compacten en verrijken op één of meerdere gebieden. Dit betekent dat de leerling van het reguliere 
werk minder (compact) maakt en uitdagender werk krijgt aangeboden (verrijkt). Als een leerling 
ondanks dit compacten en verrijken meer nodig heeft, bestaat er de mogelijkheid om een dagdeel 
onderwijs te volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok. Een onafhankelijke 
toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Fysiotherapeut 1

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Doorgaans bespreken we wekelijks de actualiteiten met elkaar in de klas. Onderwerpen als veiligheid, 
omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen dan aan de orde komen. 
Verschillende werkvormen komen ook aan bod zoals: spreekbeurten, rollenspelen, samen de 
groepsregels afspreken etc. Het voorbeeld van de leerkracht (en thuis de ouders) is van groot belang. Er 
zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 
verschillen worden aanvaard en ruzies uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en 
leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen een duidelijke stelling te nemen tegen 
dergelijke gedragingen. Wij brengen altijd ouders op de hoogte wanneer er sprake is van pestgedrag.

Een effectieve methode om pesten te stoppen of terug te dringen is het afspreken van regels voor de 
leerlingen zoals:  

• Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als klikken. 
• Een medeleerling heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem bij de leerkracht aan 

te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
• Samenwerken: school en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. 

Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld 
niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op 
te komen lossen. Bij problemen van pesten nemen de directeur en leerkrachten hun 
verantwoordelijkheid en voeren indien nodig overleg met de ouders.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien!.

Dit doen wij twee keer per jaar. Leerkrachten vullen de lijst in en de leerlingen van groep 5 t/m 8 doen 
dit ook. Wij vinden het van groot belang dat kinderen zich sociaal veilig voelen op onze school. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Mirjam Bakker ms.bakker@opspoor.nl

vertrouwenspersoon Mieke van den Broeck schoolcontactpersoon.obswijdewormer@opspoor.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Het eerste contact

Het eerste contact van de ouders/verzorgers met onze school is het informatiegesprek met de directeur 
en/of intern begeleider. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur hoe het onderwijs wordt vormgegeven 
op school, hoe de dagelijkse gang van zaken is georganiseerd, wat u van de school mag verwachten 
maar ook wat wij van u verwachten. Daarnaast nemen we een kijkje in alle groepen om u een indruk te 
geven van het pedagogisch klimaat. 

Basisonline

Het communicatiemiddel tussen ouders en school is Basisonline. Een gesloten digitale omgeving alleen 
voor OBS Wijdewormer zowel te gebruiken via de app als de pc. Voor ouders fijn om ‘direct’ contact met 
de leerkracht te hebben en voor de leerkracht handig om in één klap alle ouders of juist individueel te 
berichten. Hier worden ook foto’s geplaatst van activiteiten. In de kalender kunt u zien welke 
activiteiten er gepland staan maar ook het vakantie rooster en de studiedagen. Op deze dagen zijn de 
leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Informatiebulletin

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een groepsinformatiebulletin. De leerkrachten 
geven daarin een overzicht van het te verwachten jaarprogramma, de regels en werkwijze kortom; hoe 
gaat het er aan toe in de groep van uw kind.

Binnen de school hebben ouders en medewerkers elkaar nodig voor de succesvolle ontwikkeling 
van het kind.  

Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders betrokken zijn bij de school. 
Persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht of de pedagogisch medewerker 
bevordert het vertrouwen in elkaar.  

De taakverdeling 

• Onderwijs is een primaire verantwoordelijkheid van de afdeling onderwijs. Het onderwijsteam is 
verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de lessen en de 'opvoeding binnen school'. 
Het team beslist o.a. over lesmateriaal, instructie, feedback, de plaats van de leerlingen in het 
lokaal, gedragsregels, overgang en zitten blijven, groepsindeling en advies voortgezet onderwijs 
(VO). 

• Opvoeden is een primaire verantwoordelijkheid van ouders. Ouders bepalen o.a. zaken als religie, 
kleding, sociaal gedrag, tijdstip van het naar bed gaan en opstaan en vrijetijdsbesteding. Ze 
bereiden hun kind goed voor op school en zorgen voor een thuissituatie die gunstig is voor leren 
en gedrag op school. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Het team van OBS Wijdewormer zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan 
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd 
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw 
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost. 
In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide 
klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR. 

https://www.opspoor.nl/pagina/368/klachten

Startgesprekken, gesprekken en rapportages

In een van de eerste weken van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Deze zijn bedoeld voor 
ouders én leerling om kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht. Gedurende het schooljaar zijn vijf 
gesprekken gepland waarvan twee facultatief. Bij de facultatieve gesprekken kan de leerkracht u 
uitnodigen of u kunt zelf van deze gelegenheid gebruik maken om een gesprek aan te vragen. Als er 
geen reden voor een gesprek is hoeft u geen gebruik te maken van deze gelegenheid. Op deze manier is 
er regelmatig contact tussen leerling, ouders en leerkracht. In deze gesprekken komen tevens de 
vorderingen van de leerling aan de orde. Tweemaal per jaar (februari en juni) worden de rapporten 
meegegeven. Deze gesprekken zullen na schooltijd worden gehouden en staan gepland in de 
schoolagenda van Basisonline. Mocht u tussentijds nog een gesprek met de leerkracht willen voeren 
dan is dit uiteraard mogelijk. Deze gesprekken zijn dan zonder uw kind. In heel specifieke gevallen gaat 
de groepsleerkracht op huisbezoek.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap is voor alle scholen binnen OPSPOOR via de medezeggenschapsraad (MR) en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geregeld. Dit reglement is gebaseerd op het 
modelreglement van de VNG/CBOO en wijkt hier slechts op enkele punten van af. Het College van 
Bestuur zal zich bij besluitvormingsprocessen, vaak ook via de directeur, wenden tot de MR c.q. de 
personeels- of oudergeleding daarvan. De MR bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden ongeveer vijf keer per jaar plaats. In de MR gaat 
het altijd om beleid van de school.

Als ouder bent u van harte welkom op de vergaderingen. Echter, als u zelf geen zitting in de MR hebt, 
bent u toehoorder. De MR vergadering heeft zo nu en dan een besloten deel. In dit deel van de 
vergadering zijn alleen de MR leden aanwezig. Indien u (van te voren) bespreekpunten wilt inbrengen, 
kunt u voordat de agenda is opgesteld contact opnemen met een lid van de medezeggenschapsraad of 
mailen naar mr.obswijdewormer@opspoor.nl.

De medezeggenschapsraad op OBS Wijdewormer wil graag de ouders informeren over haar 
activiteiten. De agenda en notulen kunt u terugvinden op Basisonline.

Samenstelling van de MR 

Oudergeleding 
Jelle van der Werff (notulist)
Rob Laan 

Personeelsgeleding
Kim Korringa
Linda Reus (voorzitter)

Ouderhulp

Ouders kunnen door de groepsleerkracht gevraagd worden voor het helpen bij activiteiten zoals:

• bibliotheek, biebbus, lees hulp 
• creatieve lessen  
• de organisatie van feesten, uitstapjes en schoolreizen 
• allerlei buitenschoolse sportactiviteiten
• de hoofdluiscontrole
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8 

• Kinderboekenweek, Pasen 

• Koningsspelen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De kosten voor het schoolreisje/kamp en de excursie(s) 

Mochten er zich problemen voordoen met het betalen van de bijdrage dan kunt u zich wenden tot de 
directeur. 

Ouderraad

De ouderraad van OBS Wijdewormer is een bij notaris opgerichte vereniging en heeft als doel om de 
samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen. Wij proberen ons doel te bereiken door 
samen met het team van leerkrachten activiteiten op school te organiseren. 

Leden oudervereniging

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders/verzorgers van leerlingen die bij ons op 
school zijn ingeschreven. Het lidmaatschap van onze vereniging begint automatisch zodra een leerling 
op school wordt ingeschreven, en de ouderbijdrage is voldaan. Lidmaatschap van onze vereniging is 
niet verplicht. Indien men geen lid wil zijn van onze oudervereniging kan men dit doorgeven bij het 
secretariaat, echter het voldoen van de ouderbijdrage wordt dan toch op prijs gesteld. 
De ouderraad is het bestuur van de vereniging. Indien men lid is van de oudervereniging kan men lid 
worden van de ouderraad mits er nieuwe leden worden gezocht. Neem contact op met een van de 
leden van de ouderraad. 

De huidige samenstelling van het bestuur is:
Voorzitter: Nadja Degenhart 
Secretaris: Marike Nieuwenhuijs 
Penningmeester: Renate Hellingman 
Algemeen lid: Guda Schot, Jacqueline Langhorst, Saskia Vels 

De ouderraad vergadert 1 keer in de 6 à 8 weken. Een lid van het team is hierbij aanwezig.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit tussen 08:00 uur en 08:30 uur via telefoonnummer 0299-425477 of 
via Basisonline (absentie). Na 09:00 uur nemen wij, in geval van niet gemelde afwezigheid, contact op 
met de ouders.

Wanneer u een ander kind naar school brengt, kunt u natuurlijk ook altijd even langs de leerkracht van 
het zieke kind lopen en mondeling doorgeven dat hij/zij niet komt.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Voor het aanvragen van verlof voor kinderen vanaf vijf jaar, vult u een verlofformulier in. Het is de 
bedoeling dat u het verlofformulier zo compleet mogelijk invult en eventuele uitnodigingen, 
rouwkaarten en/of werkgeversverklaringen toevoegt. Het verlofformulier kan door de directie in 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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behandeling worden genomen indien het volledig is ingevuld.

LET OP:
De directie is verplicht om de wet- en regelgeving rondom het verlenen van verlof in acht te nemen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Binnen OBS Wijdewormer wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met het leerlingvolgsysteem van CITO.

De toetsen worden afgenomen in januari en juni.

De resultaten van deze toetsen worden op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd.

Ouders worden tijdens de ouder-kindgesprekken op de hoogte gebracht en gehouden van de 
resultaten.

In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van onze leerlingen gevolgd door middel van de leerlijnen 
en observatiemomenten via het digikeuzebord. De resultaten hiervan worden twee keer per jaar met 
de ouders gedeeld en besproken in de groepsbespreking met de intern begeleider.

De resultaten van begrijpend lezen zijn niet zoals wij hadden gehoopt hadden bij de groepen 5 t/m 7. 
Deze resultaten zijn niet voldoende genoeg. 
Rekenen en DMT (drie minuten toets) laten een lichte daling zien t.o.v. eind 2019-2020 hoewel het 
gemiddelde resultaat nog steeds voldoende is. Spelling is t.o.v. medio 2019-2020 licht gestegen en is op 
voldoende niveau. Het gemiddelde niveau van de resultaten van de school is voldoende. 

Door de langdurige corona crisis is het onrustig geweest. De lockdown in het schooljaar van 2020-2021 
kan van invloed zijn geweest op de resultaten. Bij de jaargroepen is er behoefte aan extra 
ondersteuning op het gebied van lezen. (Leesmotivatie, technisch lezen en leesbegrip) Dit worden de 
speerpunten van schooljaar 2021-2022.

5.2 Resultaten eindtoets

In 2019 is voor het eerst de IEP toets afgenomen (in plaats van de centrale eindtoets van CITO) door de 
vijf leerlingen van groep 8. Vanwege dit geringe aantal leerlingen zijn de resultaten niet representatief 
en zijn daardoor niet in de grafiek terug te zien.

In het schooljaar 2019-2020 zijn er landelijk geen eindtoetsen afgenomen i.v.m. de Corona crisis.

 

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

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 6,7%

vmbo-k 6,7%

vmbo-(g)t 40,0%

vmbo-(g)t / havo 6,7%

havo 20,0%

havo / vwo 6,7%

vwo 13,3%

Tijdens het laatste kind, ouder, leerkracht gesprek in groep 7 wordt het pre-advies voor het voortgezet 
onderwijs gegeven. Na de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toets in groep 8 is 
er nogmaals een adviesgesprek daarin wordt het voorlopige advies gegeven. Eind februari volgt het 
definitieve advies. Na de eindtoets is er een mogelijkheid tot heroverwegen van het definitieve advies.

5.4 Sociale ontwikkeling

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

Zorgzaam

BetrokkenWelbevinden

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Welbevinden
Welbevinden betekent dan het kind ‘zich thuis voelt’, ‘zichzelf kan zijn’ en zich emotioneel veilig voelt. 
Indicatoren hiervoor zijn spontaniteit, ontspannen zijn en plezier beleven met elkaar. Dit uit zich in 
opgewektheid, een levenslustige en vitale uitstraling, ontspannenheid en openheid en, last but not 
least, graag naar school gaan.

Betrokkenheid 
Betrokkenheid betekent dat een kind zich kan richten op een onderwerp, zich niet laat afleiden en een 
grote mate van doorzettingsvermogen toont. Concentratie is één van de duidelijkst waarneembare 
signalen van betrokkenheid. Een kind dat betrokken bezig is, richt zijn aandacht op een relatief beperkt 
gebied. Bij een hoge mate van betrokkenheid komt energie vrij en ervaart het kind een sterke 
voldoening. Wanneer energie vrij komt, is dit zichtbaar; het kind heeft plezier en leert op allerlei 
gebieden! 

Zorgzaam
Zorgzaam is het zorgen voor een ander met als doel dat een ander zich op zijn gemak voelt.

Leerlingen leren van en met elkaar en leren rekening met elkaar te houden. De conflicten die eventueel 
ontstaan, gaan we niet uit de weg maar lossen we op. Wij zijn er trots op dat het pedagogisch klimaat 
goed is bij ons op school.

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij met Kwink.

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) voor groep 1 t/m 8, inclusief burgerschap en 
mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld 
pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Dit sluit goed aan bij de principes van PBS 
(Positive Behaviour Support).

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Baloe, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Baloe, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Bij het organiseren van buitenschoolse opvang 
komt nogal wat kijken op het gebied van halen en brengen, het aanbieden van activiteiten, 
contractvormen, geschikte locaties enzovoort. Kinderopvang Baloe heeft een jarenlange ervaring in 
buitenschoolse opvang in onze gemeente en heeft daarmee een uitstekende naam opgebouwd.  

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 - 18:30

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  -  - 
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Studiedagen:

• Dinsdag     14 september 2021
• Vrijdag      15 oktober 2021 (Studiedag OPSPOOR breed)
• Vrijdag      18 februari 2022
• Maandag     7 maart 2022
• Dinsdag      7 juni 2022
• Woensdag  22 juni 2022

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Paasweekend 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaartweekend 26 mei 2022 29 mei 2022

Pinksterweekend 04 juni 2022 07 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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