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Woord vooraf 

 

Voor u ligt de schoolgids van Obs Wonderwijs. 

 

In deze gids willen wij u vertellen over onze manier van werken, levensbeschouwelijke 

uitgangspunten, de resultaten, de kwaliteit, de sfeer en de gang van zaken op onze school.  

De schoolgids is bestemd voor ouders die hun kinderen al bij ons op school hebben en ouders die 

misschien van plan zijn hun kinderen aan onze school toe te vertrouwen.  

 

Het spreekt vanzelf dat ouders willen weten wat een school te bieden heeft en welke zorg een 

school aan hun kind besteedt. Gedurende acht jaar is een kind leerling op een basisschool: een 

lange en belangrijke periode in een kinderleven. De keuze voor een basisschool is daarom geen 

kleinigheid.  

 

Wij hopen dat we u met deze gids een goed en reëel beeld van onze school geven. U kunt 

natuurlijk altijd een afspraak met ons maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. 

We laten u graag onze school zien, dus loop gerust binnen. 

 

Maarten van den Oetelaar 

Locatiedirecteur 
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De School 

 

Openbaar onderwijs 

 

Onze school behoort met nog 5 andere openbare basisscholen tot de Stichting Openbaar 

Onderwijs Kampen. Deze openbare basisscholen zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht 

hun geloof, cultuur, levensovertuiging e.d. 

 

Voor de stichting van het Openbaar Onderwijs Kampen is het motto: “Openbaar onderwijs OOK 

creëert kansen". De leerkrachten, ouders en kinderen willen daar ook naar handelen. 

 

De historie van de school 

 

Onze school is een openbare school. De enige in het dorp IJsselmuiden. De school stond decennia 

lang aan de Dorpsweg te IJsselmuiden en is in 1973 op dezelfde plaats herbouwd. In 1985 zijn de 

kleuterschool “De Kleine Wereld” en de lagere school samengevoegd tot een basisschool: obs De 

Schakel. Later is ook de fusie tot stand gekomen met de openbare basisschool “De Zalm” uit 

Grafhorst. Eind 2003 is door een aantal deelnemers, waaronder de obs De Schakel, een 

intentieverklaring getekend om te komen tot de realisatie van een Kulturhus in IJsselmuiden, 

waarvan onze school nu deel uitmaakt. In januari 2012 is de nieuwe school geopend. Vanaf dat 

moment kreeg de school een nieuwe naam: obs Wonderwijs. De start in een nieuw onderkomen 

hebben we aangegrepen om een nieuwe naam te bedenken, mede omdat ook in Kampen een school 

met dezelfde naam (De Schakel) bestond. Wonderwijs is een zeer weinig voorkomende naam in 

Nederland en is uiteindelijk gekozen uit een reeks van suggesties. 

 

Schoolgrootte 

 

Het leerlingenaantal stijgt en ligt momenteel rond de 150 kinderen. Dat maakt de school tot een 

mooie gemeenschap, waarbij volop gelegenheid is voor persoonlijke aandacht voor ieder kind. De 

gemiddelde groepsgrootte bedraagt 25 leerlingen. 

 

Samenwerking met participanten van het Kulturhus 

 

Obs Wonderwijs is een van de vele participanten van het Kulturhus. Dit biedt de school veel 

kansen op het gebied van nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Partou (kinderopvang), Quintus 

(muziek en cultuur), de bibliotheek en Goedzorg fysiotherapie. Wij zien dit als een enorme 

meerwaarde voor ons onderwijs. Weinig scholen hebben bijvoorbeeld zo’n fantastische 

bibliotheek binnen hun muren en mogelijkheden tot ruimtelijke en inhoudelijke samenwerking.  
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De Bibliotheek op school 
Obs Wonderwijs is een structurele samenwerking aangegaan 

met de Bibliotheek Kampen onder de noemer ‘de Bibliotheek op 
school’. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een 

prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor 

kinderen meer gaan lezen, zowel op school als thuis.  

 

 

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij lezen. 

Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden beter in lezen en in taal. Dit 

heeft een positief effect op de prestaties op alle schoolvakken. Een goede taalbeheersing 

zorgt er bovendien voor dat kinderen meer betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo 

zullen onze leerlingen beter toegerust de school verlaten.  

 

De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen school en bibliotheek, 

bestaande uit de volgende onderdelen: 

 

1. De schoolbibliotheek. Een ruime en gevarieerde collectie jeugdboeken zorgt voor 

verrijking van het leesonderwijs. De boeken worden op een kindvriendelijke en 

aantrekkelijke manier gepresenteerd. De collectie is maatwerk en wordt regelmatig 

aangevuld en bijgesteld.  

 

2. De leesconsulent. Een vast gezicht vanuit de Bibliotheek Kampen. Zij is regelmatig op 

school, beheert de schoolbibliotheek, begeleidt de biebouders, stemt af met de 

leescoördinatoren, ondersteunt en adviseert het team en kan ook leerlingen en ouders 

van advies voorzien.              

 

3. Tijd voor lezen in het lesrooster. Elke leerkracht besteedt structureel aandacht aan vrij 

lezen, voorlezen en praten over boeken. Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen 

om leesplezier te stimuleren. 

 

4. 100% lidmaatschap. Alle leerlingen en leerkrachten worden lid van de Bibliotheek Kampen 

en de schoolbibliotheek.  

 

5. De leesmonitor. Eenmaal per jaar vullen leerlingen van groep 4-8, alle leerkrachten en de 

leesconsulent digitale vragenlijsten in. Hierdoor kunnen we meten of onze inspanningen 

daadwerkelijk leiden tot meer leesplezier.  

 

De leesconsulent van de Bibliotheek die verbonden is aan onze school is: Anne van Laar.  

De leescoördinatoren van onze school zijn: Hélène Overgoor en Bert ten Have 

 

http://www.bibliotheekkampen.nl/
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Partou BSO Laanzicht (in Kulturhus) 

 

Partou kinderopvang BSO Laanzicht bevindt zich in de obs Wonderwijs naast en in het uilennest. 

De naschoolse opvang (NSO) is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is geopend op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 18.30 uur. Opvang op woensdag is bij voldoende 

aanmeldingen mogelijk. De voorschoolse opvang (VSO) is geopend van 7.00 tot 8.30 uur. Voor- en 

naschoolse opvang zijn apart van elkaar af te nemen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vestigingsmanager Anna Schilder-ten Cate via 

telefoonnummer 038 – 3337299 of via e-mailadres laanzicht@partou.nl. U kunt zich aanmelden 

via de website www.partou.nl. Of kom gerust eens binnenlopen. U bent van harte welkom. 

 

Quintus centrum voor kunsteducatie 

 

In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een intensieve samenwerking met Quintus. 

Quintus is ook gevestigd in het Kulturhus en staat direct in verbinding met onze school. Wij 

vinden het belangrijk dat de kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met 

muziekonderwijs en cultuur. Quintus biedt met zijn lokalen, instrumenten en natuurlijk 

vakdocenten hier alle mogelijkheden voor. Gedurende het schooljaar is het voor de kinderen 

mogelijk zich aan te melden voor bijvoorbeeld een tussenschoolse muziekcursus. De komende 

jaren zal het cultuuronderwijs een nog grotere rol gaan spelen bij ons op school. In het afgelopen 

schooljaar zijn wij intensief aan de slag gegaan met ons muziekonderwijs, zoals 

instrumentenproeverijen en lessen. Ook zijn al onze leerkrachten door Quintus gecoached om 

nog meer inhoudelijke en muzikaal goed onderbouwde muzieklessen aan de kinderen te geven. 

Als school beschikken we ook over een mooie theaterzaal, voorzien van een echt theatergordijn. 

Deze zaal wordt ook gebruikt door Quintus. Een prachtige meerwaarde voor het Kulturhus! 

 

 

mailto:laanzicht@partou.nl
http://www.partou.nl/
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Uitgangspunten en doelstellingen 

Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. Obs Wonderwijs staat hier midden in. 

Leerlingen, ouders, team en bestuur zijn net zo verscheiden als de samenleving. De obs 

Wonderwijs wil alle leerlingen in al hun pluriformiteit goed onderwijs aanbieden. Dit betekent, 

dat zij actief recht doet aan de verscheidenheid van de leerlingen. De obs Wonderwijs 

bevordert actief de optimale ontwikkeling van elk kind, zowel in cognitief, sociaal, emotioneel als 

in cultureel opzicht. Openheid en respect zijn democratische waarden die de school deelt met 

burgers en overheid. In de dagelijkse schoolpraktijk keren deze beginselen terug in de klas en de 

organisatie. Verdraagzaamheid en respect voor de opvatting van een ander, maar ook het in acht 

nemen van algemeen aanvaarde normen en waarden bieden de enige mogelijkheid onze 

samenleving leefbaar te houden 

 

Onze missie 

Ons antwoord op het passend onderwijs voor de 21e eeuw is duurzaam leren, adaptief en 

constructief vanuit gedeelde waarden en gericht op de kerndoelen en de referentieniveaus. 

Hierbij rekening houdend met functioneel en adaptief gebruik van ICT, zelfstandigheid, 

samenwerking en een goede samenwerking tussen ouders, school en kind. 

 

Onze doelen zijn: 

 

- Obs Wonderwijs richt haar aandacht op kunst, cultuur en muziek met in het 

bijzonder het aanbod van cultuur en muziek. Dit in samenwerking met participant 

Quintus 

- Obs Wonderwijs richt haar aandacht op ICT als leermiddel en extra 

ondersteuning 

- Obs Wonderwijs richt haar aandacht op de didactiek: zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid, eigenaarschap, samenwerkend leren en ervaringsgericht leren in 

het kader van 21 century skills  

- Obs Wonderwijs richt haar aandacht op het creëren van een onderzoekende 

houding bij de leerlingen 

- Obs Wonderwijs biedt passend onderwijs voor ieder kind en werkt 

opbrengstgericht 

- Obs Wonderwijs gaat actief aan de slag met educatief partnerschap. 

- Obs Wonderwijs richt haar aandacht op het aanleren van de 21e eeuwse 

vaardigheden. 

- Obs Wonderwijs richt haar aandacht op collegiale consultatie in het kader van 

professionalisering binnen het team. 

-  
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Basisprincipes 

 

 We willen, dat de kinderen een positieve kijk op de samenleving krijgen. 

 Door onze manier van werken willen we kinderen zelfstandig en weerbaar maken. 

 We leren de kinderen met respect en tolerantie met elkaar omgaan zonder onderscheid 

tussen handicap, huidskleur, geloof of sekse. 

 We vinden, dat kinderen zelfverantwoordelijkheid moeten leren dragen. 

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren meer verantwoordelijk te zijn voor het eigen 

leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met eigen leerproces.  

 Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij er veel leren. 

 Wij besteden veel aandacht aan kinderen, die moeite hebben met leren of daar juist in 

uitblinken. 

 Een open en betrokken contact met de ouders vinden wij belangrijk. 

 We willen de kinderen goed voorbereiden op het onderwijs in de 21e eeuw. Samenwerking, 

creatief denken, communicatie, relaties kunnen zien en digitale geletterdheid zijn hierbij erg 

belangrijk. 

 

Kwaliteit 

Op verschillende manieren werkt onze school aan verdere kwaliteitsverbetering. Denk 

bijvoorbeeld aan werken met actuele methodes, gekwalificeerd personeel en het gedegen 

vastleggen en volgen van resultaten van de leerlingen. Wij werken met de kwaliteitskaarten van 

Kwintoo kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Voor de 

opbrengsten maken we gebruik van trendanalyses van de monitor DrieDee online van Cedin.  

Wij geven les met behulp van moderne lesmethodes. Bij het kiezen van lesboeken en ander 

materiaal wordt gelet op de inhoudelijke kwaliteit en het uiterlijk. De kinderen moeten er goed 

mee kunnen leren en het materiaal moet er aantrekkelijk uitzien. Er zijn kinderen die moeilijker 

werk aan kunnen en er zijn kinderen die extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de 

aanschaf van methodes op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Het 

werken met goede methodes die aan de zogenaamde kerndoelen voldoen, is een manier om 

kwaliteit te bieden. Nog belangrijker dan de methodes, zijn de leerkrachten die op de school 

werken. Zij dienen voor uw kinderen te zorgen en zich hier volledig voor in te zetten. Daarom is 

er bij ons structureel overleg en samenwerking. Jaarlijks laten we ons bijscholen. 

 

Missie 

Ons antwoord op het passend onderwijs voor de 21e eeuw is duurzaam leren, adaptief en 

constructief vanuit gedeelde waarden en gericht op de kerndoelen en de referentieniveaus. 

Hierbij rekening houdend met functioneel en adaptief gebruik van ICT, zelfstandigheid, 

samenwerking en een goede samenwerking tussen ouders, school en kind. 

Wij willen de kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen tot sterke, zelfverzekerde, 

zelfredzame persoonlijkheden. Kinderen moeten zich breed kunnen ontwikkelen, aansluitend bij 

hun talenten. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en muzikaal. 

Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen onderling en zeker ook ouders is hierbij voor ons 

van groot belang. Kinderen die in groep 8 obs Wonderwijs verlaten, zijn voorbereid op de wereld 

van nu en durven te doen waar zij van dromen.  

 

 

 



                                                                                                                                              

   
 

11 

                  

SCHOOLGIDS 2018 / 2019 

Visie 

Onze school is een openbare school. Dat betekent dat onze school toegankelijk is voor alle 

kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt naar geloof, levensovertuiging, culturele 

achtergrond of maatschappelijke posities van de ouders. 

 

Wij vinden het ontwikkelen van een lerende school en dus ook systeemdenken in onze school 

noodzakelijk om te kunnen omgaan met het steeds complexer worden van onze samenleving. 

Kennis veroudert snel. Samenwerking, creatief denken, communicatie, relaties kunnen zien: al 

deze vaardigheden worden steeds belangrijker. Systeemdenken op school- en bovenschools 

niveau, maar vooral ook systeemdenken met kinderen is één van de mogelijkheden die grote 

kansen biedt op beter onderwijs in de 21e eeuw.  

Obs Wonderwijs streeft naar een klimaat, waar het goed werken en leren is; een klimaat, waar 

kinderen zich veilig en op hun gemak voelen en met plezier de dagelijkse taken uitvoeren. Wij zijn 

een kindvriendelijke school, waar onze leerlingen op een prettige wijze tot een maximale 

leerprestatie komen; een plek, waar ze op zorgvuldige wijze met de ander omgaan en een ieder 

met respect en vertrouwen tegemoet treden. Wij begeleiden de kinderen op weg naar 

volwassenheid en in het ontwikkelen van gaven van hoofd, hart en handen. 

Alle kinderen die de school verlaten, zijn goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Ons team en 

de kinderen willen we vanuit deze achtergrond duurzaam laten leren. Vooral de ontwikkeling en 

het toenemend gebruik van computers spelen daarbij een grote rol. Scholen zijn nog grotendeels 

gericht op taal, zowel op het gesproken woord als op het geschreven woord. De ontwikkeling van 

de beeldcultuur biedt samen met de technologie vele mogelijkheden voor beter leren. Leren is 

een sociaal proces. We zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs steeds meer te laten 

aansluiten bij de pedagogische en didactische behoeften van het kind (gepersonaliseerd). Bij 

adaptief onderwijs gaat het daarnaast om zaken als: samenwerkend leren, communicatie en 

interactief leren.  

Obs Wonderwijs streeft naar een hoge ouderbetrokkenheid. Dit speelt een grote rol in het 

onderwijsproces. Ouders, leraren en kinderen werken voortdurend samen om het leren en de 

gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken 

gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van het 

kind.  

Het duurzame leren moet plaatsvinden vanuit door het team, de ouders en de kinderen gedragen 

gezamenlijke waarden. Deze waarden zijn: harmonie (samenwerken), rechtvaardigheid 

(eerlijkheid) en verantwoordelijkheid (mede-verantwoordelijkheid voor het leerproces van kind 

en ouders). 
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De organisatie van de school 

 

Aantal uren onderwijs 

 

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimum aantal uren onderwijs te 

verzorgen.  

In de groepen 1 t/m 8 moeten de kinderen over een periode van 8 jaar 7520 uur naar school. Een 

schooldag mag voor kinderen niet langer duren dan 5,5 uur. 

 

De schoolorganisatie 

 

Obs Wonderwijs is een reguliere basisschool. We werken volgens het 

leerstofjaarklassensysteem. Het is mede de taak van de school kinderen op te voeden tot 

respectvolle en zorgzame personen: verantwoordelijke burgers die weten hoe een democratie 

werkt en daaraan een waardevolle bijdrage willen leveren. 

Naast het overdragen van kennis en inzicht schenken we tevens aandacht aan de ontwikkeling van 

esthetische, sociale en lichamelijke vorming. Voor meer uitgebreide doelstellingen wordt u 

verwezen naar het schoolplan, dat in de school ter inzage ligt en u op de website kunt vinden. 

 

Team 

 

Het team werkt met de groepen en regelt van in en rondom de school. Kortom, het team is zeer 

actief. We staan open voor gesprekken met u. Maak gerust een praatje of een afspraak voor een 

serieuzer gesprek. Het schoolteam wordt gevormd door twaalf leerkrachten, een IB-er en een 

locatiedirecteur. Voor aanvullende werkzaamheden is er een conciërge aangesteld. Tweemaal per 

maand is er teamoverleg tussen de leerkrachten.  

 

De locatiedirecteur 

De locatiedirecteur, Maarten van den Oetelaar, is verantwoordelijk voor het onderwijskundige-, 

personele- en financiële beleid en is voor ouders het aanspreekpunt. 

 

Intern begeleider 

De Intern begeleider (IB-er),  Martine Balk heeft  

● coördinerende taken: o.a. bewaken van procedures en afspraken, verzamelen van 

toetsgegevens, dossiervorming en het onderhouden van contacten met externe deskundigen.  

● begeleidende taken: o.a. hulp en advies geven aan leerkrachten, observeren van 

klassensituaties, het geven van informatie en het onderhouden van contacten met ouders.  

● innoverende taken: o.a. kennisoverdracht en evalueren van zorgverbreding. 

 

Remedial teacher 

Jannie Hazewindus begeleidt leerlingen met leermoeilijkheden en beperkingen. Naast het 

verlenen van individuele hulp, helpt de remedial teacher bij het opstellen en uitvoeren van 

handelingsplannen die op groeps- of individueel niveau worden uitgevoerd.  
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B.H.V-er 

Elke school dient te beschikken over drie personeelsleden die beschikken over het diploma 

Bedrijfs Hulp Verlener (B.H.V.-er). Drie collega’s zijn gediplomeerd. Zij nemen jaarlijks deel aan 

een herhalingscursus. Tevens krijgen de cursisten een opleiding brandbestrijding. Op school ligt 

een ontruimingsplan klaar als er onverhoopt brand uitbreekt. De leerkrachten kennen de 

vluchtwegen en weten wat hen te doen staat. Dit plan wordt minimaal 1 keer per jaar geoefend. 

 

 

Vertrouwenspersoon  

Eén leerkracht (Yvonne Bonke)  is aangesteld als vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. 

Zij luistert, ondersteunt en adviseert kinderen en ouders indien een beroep op hen gedaan wordt. 

 

Informatie en Communicatie Technologie 

De ICT’er, Joost Groot Zevert, heeft tot taak ervoor te zorgen dat de computers, chromebooks, 

tablets en digitale schoolborden in de groepen goed functioneren. In onze school zijn alle lokalen 

uitgerust met de allernieuwste apparatuur en een digitaal schoolbord.  

 

EHBO/Bedrijfshulpverlening  

Alle medewerkers hebben de EHBO-scholing gevolgd. Drie medewerkers (Joost Groot Zevert, 

Maarten van den Oetelaar en Hanneke Tller ) zijn geschoold in bedrijfshulpverlening, waaronder 

EHBO valt, evenals hulp bij brand, evacuatie, etc.
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Teamleden 

 

Locatiedirecteur 

Maarten van den Oetelaar 

 

Intern Begeleider 

Martine Balk 

 

Leerkrachten 

Jannie Hazewindus  Groep 1 en RT 

Hélène Overgoor-Keurentjes Groep 1  

Agnes van Lente-Nijland Groep 2 

Mathilde Veldman-Bazuin Groep 2 

Yvonne Bonke   Groep 3 

Astrid Waterham-Koch Groep 4 

Hanneke Tller   Groep 4 

Bert ten Have   Groep 5 

Joost Groot Zevert  Groep 6/7 

Marlijn van Dijk (WPO-stage) Groep 6 

Elizabeth van Dijk  Groep 7/8  

Jac Ruiten   Groep 7 en vaste vervanger, gymleerkracht op woensdag 

Daphne Noordman  Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Marijse Keizer   Onderwijsassistente 

Edwin Spruijt   Conciërge  

Geanne Heldoorn  (wordt vanwege langdurig ziekteverlof vervangen) 
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Groepsbezetting 

 

 Maan 

dag 

morgen 

Maan 

dag 

middag 

dinsdag 

morgen 

dinsdag 

middag 

Woens 

dag  

Donder 

dag 

morgen 

Donder 

dag 

middag 

vrijdag 

morgen 

vrijdag 

middag 

Groep 1 Jannie Jannie Hélène Hélène Hélène Hélène Hélène Hélène  

Groep 2 Agnes Agnes Agnes Agnes Mathilde Mathilde Mathilde Mathil-

de 

 

Groep 3 Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne  

Groep 4 Astrid Astrid Astrid Astrid Hanneke Hanneke Hanneke Hanne- 

ke 

Hanne- 

ke 

Groep 5 Bert Bert Bert Bert Bert/ 

Maarten 

Bert Bert Bert Bert 

Groep 

6/7 

Joost Joost Joost Joost Joost     

Groep 6 

 

     Marlijn Marlijn Marlijn Marlijn 

Groep 7      Joost Jac Joost Joost 

Groep 

7/8 

Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 

    

Groep 8      Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 

Eliza- 

beth 
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Op donderdag en vrijdag wordt de combinatiegroep 6/7 en 7/8 gesplitst. De groepen hebben dan 

afzonderlijk les van elkaar. 

Altijd zullen we proberen bij ziekte of verlof vervanging te regelen. Allereerst zal geprobeerd 

worden een invalkracht te vinden die bereid is de zieke leerkracht te vervangen. Mocht er geen 

invalkracht beschikbaar zijn, dan zal de school proberen intern tot een oplossing te komen. 

Hierbij wordt gedacht aan het eventueel samenvoegen van groepen.  

Pas als al deze pogingen mislukken, of als er meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn, denken 

we pas aan het naar huis sturen van een groep. 

 

Stagiaires 

 

Het gehele jaar door zijn een aantal stagiaires van de Katholieke Pabo Zwolle, de Calo 

(gymnastiekleraar), het Deltion College, Landstede (onderwijsassistenten), Menso Alting 

(onderwijsassistenten) het Almere College en het Ichthus College aanwezig.  

Deze studenten hebben een stageplek nodig om hun vak te kunnen leren en wij willen daar, waar 

mogelijk, graag aan meewerken.  

 

Scholing 

 

Het team volgt jaarlijks scholing. Dat bestaat meestal uit teamscholing en individuele scholing. 

Waar mogelijk is er een samenwerking binnen de openbare basisscholen en/of het 

samenwerkingsverband. 
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Regelingen 

 

Aannamebeleid 

 

Voordat ouders hun kind kunnen inschrijven, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dat 

gesprek krijgen de ouders een rondleiding door de school (liefst onder schooltijd).  

Komt een kind van een andere school, dan wordt eerst contact opgenomen met de betrokken 

school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het protocol ‘Zij-instromers’. 

 

Daarna volgen de volgende acties: 

 Er wordt een aanmeldingsformulier en een bijlage ingevuld door de ouders. 

 Het aanmeldingsformulier wordt bekeken op volledigheid en eventueel wordt er contact 

opgenomen met peuterspeelzaal, kinderopvang of een andere instantie/instelling. 

 Na positieve screening van het aanmeldingsformulier kan het inschrijfformulier worden 

ingevuld, aangevuld met een kopie van het identiteitsbewijs.  

 Het kind wordt in een groep geplaatst indien 4 jaar of ouder. 

 Kinderen jonger dan 4 jaar worden als niet-actieve leerlingen ingeschreven. 

 

De school stelt de betrokkenheid van de ouders, als hun kind eenmaal op school is ingeschreven, 

zeer op prijs. 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Op de dag dat een kind 4 jaar wordt (of de dag erna), komt het op school en wordt geplaatst in 

groep 1. Voor hun vierde verjaardag mogen kinderen, in overleg met de groepsleerkracht, 

maximaal 5 dagdelen (dus 5 ochtenden of middagen) komen kennismaken. In groep 1 komen de 

kinderen druppelsgewijs binnen. Een leerling die bijvoorbeeld in december instroomt, zit dus 

waarschijnlijk langer in een kleutergroep dan de leerling die in juli 4 jaar wordt. 

 

Persoonlijke gegevens 

 

In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het gewenst dat de school op de 

hoogte is van medische bijzonderheden en/of gezinsomstandigheden. Geeft u wijzigingen ook 

door aan school?  

 

 
 

De persoonlijke gegevens van uw kind zijn opgenomen in een geautomatiseerd bestand. U hebt 

het recht om de gegevens van uw kind in te zien en eventuele onjuistheden te laten corrigeren.  

 

Wanneer uw telefoonnummer -vermeld op het aanmeldingsformulier- strikt geheim is, 

moet u de directie daarvan uitdrukkelijk in kennis stellen. 
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AVG binnen stichting OOK  

 

Hoe stichting OOK en haar scholen omgaat met leerling gegevens. 

U bent van ons gewend dat we zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie, zoals 

persoonsgegevens. Onlangs is er een nieuwe Europese wet rondom de bescherming van 

persoonsgegevens in werking gegaan: de AVG. U heeft hier wellicht over gelezen in de media. 

Deze wet geldt voor alle sectoren, dus ook voor het basisonderwijs en daarom kijken we nog eens 

heel goed naar onze werkwijzen en ondernemen waar nodig actie, zodat de gegevens van u en uw 

kind optimaal beschermd blijven. Voorbeelden van acties zijn: 

 · In het kader van de privacywet wordt u jaarlijks gevraagd over het gebruik van 

   beeldmateriaal van uw kind. 

· Met bedrijven die gebruik maken van digitale gegevens (denk aan de educatieve  

  software) sluiten we overeenkomsten, waarin nogmaals wordt bevestigd waar de  

  gegevens voor gebruikt worden. 

· Op verschillende manieren maken we onze medewerkers bewust van het  

  zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. 

· Daar waar nodig hebben we de beveiliging van ons netwerk aangepast. 

 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt altijd contact opnemen met de 

locatiedirecteur. 

 

Ziek kind  

 

Als een leerling ziek is, moet dit direct bij de school worden gemeld. Indien de leerling langere 

tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders / verzorgers bekijken hoe we het 

onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hiervoor kunnen we gebruik 

maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is 

onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als een leerling ziek is, te zorgen voor goed 

onderwijs.  

We vinden het minstens zo belangrijk dat de zieke leerling contact blijft houden met de school 

(groepsgenoten, leerkracht e.d.). De leerling hoort er bij.  

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om 

leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand 

te houden.  

Het protocol ‘langdurig zieke kinderen’ is ter inzage op te vragen bij de locatiedirecteur. 

 

Ziekmelding  

 

U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim, telefonisch te doen tussen 08:00 

uur en 08:30 uur. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de ‘ziekmeldfunctie’ via de 

communicatieapp ‘social schools’.  

Een berichtje doorgeven via een medeleerling raden wij u sterk af, omdat daardoor 

misverstanden kunnen ontstaan.  

Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf ongeveer 08:30 uur zelf 

contact met u zoeken. Bij (vermoeden van) spijbelen zullen we de ouders daarover bevragen. Zo 

nodig is er contact met de leerplichtambtenaar. 
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Schooltijden 

 

maandag alle kinderen 

 

08:30 uur – 12:00 uur 

13:15 uur – 15:15 uur 

dinsdag alle kinderen 08:30 uur – 12:00 uur 

13:15 uur – 15:15 uur 

woensdag alle kinderen 08:30 uur – 12:15 uur 

donderdag alle kinderen 08:30 uur – 12:00 uur 

13:15 uur – 15:15 uur 

vrijdag alle kinderen 

groep 5 t/m 8 

08:30 uur – 12:00 uur 

13:15 uur – 15:15 uur 

 

Gymnastiekrooster 

 

woensdag groep 3 t/m 

8 

08.30 uur – 12.00 uur 

donderdag groep 3 t/m 

8 

08.30 uur – 12.00 uur 

 

Omdat we sport en bewegen belangrijk vinden, organiseren we zelf ook leuke en sportieve 

activiteiten, o.a. deelname aan de Koningsspelen en een sponsorloop. 

Ook stimuleren we kinderen om deel te nemen aan diverse buitenschoolse activiteiten. Denk 

bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, schoolvoetbaltoernooi, etc. De ouderraad organiseert deze 

activiteiten in samenwerking met het personeel. 

 

Vakanties (zie ook de papieren schoolkalender) 

 

De data van de vakanties vindt u in de schoolkalender en op onze website. We sluiten hierbij 

zoveel mogelijk aan bij de andere scholen (gemeentelijke afspraken). Verder conformeren we ons 

aan de vastgestelde schoolvakanties door het ministerie. 

 

 

 

 

 

Studiedagen (zie ook de papierenschoolkalender) 

 

Behalve vakantiedagen wordt er een aantal studiedagen voor de onderwijskrachten gepland. Het 

team werkt dan aan onderwijskundige en pedagogische verdieping, maar bijvoorbeeld ook aan 

organisatorische zaken. Deze vindt u ook terug in de schoolkalender en op de website. 

 

Verlof/leerplicht 

 

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.  

In het algemeen stromen de kinderen na acht schooljaren door naar de eerste fase van het 

voortgezet onderwijs. Een leerling moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het 

schooljaar waarin hij of zij veertien jaar is geworden.  
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Wanneer u buiten de schoolvakanties om, extra vrije dagen voor uw kind wilt opnemen, dan is dat 

niet zonder meer mogelijk. De gronden betreffende tijdelijke vrijstelling van regelmatig 

schoolbezoek (extra verlof) staan in artikel 11 van de leerplichtwet.  

De locatiedirecteur van Obs Wonderwijs is bevoegd verlof te verlenen indien dit om gewichtige 

omstandigheden noodzakelijk is. Dit zijn omstandigheden als sterfgevallen in de naaste familie, 

religieuze gebeurtenissen, ernstige ziekte van de ouders, jubilea van familie tot en met de 3de 

graad. NB: uitnodigingen van familie (jubilea) of vrienden om buiten de normale vakanties op 
vakantie te gaan vallen hier niet onder! 
 

Het feit dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan op tijden buiten de schoolvakanties, 

zal in het algemeen niet als gewichtige omstandigheid mogen worden aangemerkt.  

Indien dit naar oordeel van de locatiedirecteur van de school wel het geval is, dient dit d.m.v. een 

speciaal formulier te worden aangevraagd. Toestemming is alleen mogelijk, indien de “specifieke 

aard van het beroep” van één van de ouders het noodzakelijk maakt om buiten de schoolvakantie 

op vakantie te gaan.  

 

Geen verlof krijgen de leerlingen als de ouders bijvoorbeeld in verband met de te 

verwachten verkeersdrukte eerder weg willen, als vakantiehuisjes buiten het hoogseizoen 

goedkoper zijn e.d. NB: dit geldt ook voor de vier- en vijfjarigen!  

 

Het aanvraagformulier kunt u vanaf onze website downloaden (kopje formulieren).  

 

Het is voor u, ouders, van belang te weten dat bezoek aan dokter of tandarts als extra verlof 

dient te worden beschouwd. U doet er dus verstandig aan om zuinig om te springen met deze 

bezoeken onder schooltijd.  

 

Indien uw kind afwezig is zonder kennisgeving vooraf, dan wordt dit ook als extra verlof 

beschouwd. U doet er dus verstandig aan de school op de hoogte te stellen wanneer uw zoon of 

dochter niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.  
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Schoolreizen 

 

Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen op schoolreis. Groep 1 t/m 7 hebben een eendaagse 

schoolreis en groep 8 gaat 3 dagen op schoolkamp. Het schoolkamp van groep 8 vindt plaats in het 

buitencentrum in Oldebroek. 

De schoolreizen vinden plaats in de maand juni en juli. De kinderen uit de onder- en middenbouw 

worden verdeeld in kleine groepjes, die begeleid worden door leerkrachten en ouders. Als eerste 

worden ouders uit de ouderraad gevraagd voor de begeleiding, vervolgens wordt een beroep 

gedaan op de overige ouders. Dit geldt voornamelijk voor de onderbouw.  

Vanzelfsprekend is een schoolreisje voor alle kinderen een groot feest. Over data, vertrek- en 

aankomsttijden wordt u tijdig geïnformeerd. 

 

Kosten schoolreis: 

Groep 1 t/m 3  €  25,- 

Groep 4 t/m 7 €  30,- 

Groep 8  €  85,- (gespreid betalen in termijnen is mogelijk) 

 

Omstreeks maart krijgt u een factuur per mail toegestuurd. U kunt vervolgens het 

schoolreisbedrag in 1 keer storten vóór 1 maart op: IBAN: NL25RABO 0159 1304 33 t.n.v. 

Schoolfonds obs Wonderwijs te IJsselmuiden o.v.v. naam kind en schoolreis 

Indien de betaling vanwege gegronde redenen een probleem oplevert, kunt u altijd contact 

opnemen met de locatiedirecteur. 
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Overblijven 

 

Kinderen kunnen tussen de middag, onder toezicht, hun brood eten. Op alle dagen behalve de 

woensdag zijn er overblijfkrachten aanwezig. 

In het belang van een goed verloop van het overblijven, verzoeken wij u om onderstaande regels 

ook door te nemen met uw kind. 

Overblijven kost € 2,00 per keer per kind.    

Wij maken gebruik van het online programma ‘overblijven met Edith’. U maakt eerst een account 

aan via www.overblijvenmetedith.nl. U kunt ook inloggen via onze website.  

Vervolgens klikt u voor uw kind(eren) de gewenste dagen aan. 

  

Het is aan te bevelen om zo snel mogelijk een account aan te maken zodat u dit al heeft zodra u 

uw kind wil gaan opgeven. Op de website van ‘overblijven met Edith’ vindt u een duidelijke 

handleiding. Het afmelden gaat eveneens via deze website. 

  

Betalen kan alleen via een automatische incasso. U tekent eenmalig een volmacht zodat wij aan 

het eind van elke overblijfmaand het verschuldigde bedrag van uw bank- of girorekening kunnen 

afschrijven. 

 

 Het is de bedoeling dat elk kind zijn eigen eten en drinken meeneemt. 

 Het verdient aanbeveling de bekers en trommeltjes van een naam te voorzien. 

 Na het gezamenlijk eten ruimen we met z’n allen op. 

 Daarna kan er gebruik gemaakt worden van de op school aanwezige spelletjes en activiteiten. 

De kinderen mogen zelf een keuze maken tussen buiten spelen of binnen deelnemen aan een 

activiteit. 

 Het is niet toegestaan dat kinderen tussen de middag het schoolplein verlaten. 

 

 

 
 

 

De inkomsten van het overblijven worden aangewend voor betaling van de overblijfmoeders, de 

aanschaf/vervanging van spelletjes, extra schoonmaakactiviteiten, gebruik gezamenlijke ruimtes 

etc.  

 

Overblijfafspraken 

De overblijfafspraken staan beschreven in het overblijfprotocol en is vanaf onze website 

(overblijven) te downloaden.

http://www.overblijvenmetedith.nl/
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Ouderbijdrage (vrijwillig) 

 

Voor de bekostiging van diverse feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas (o.a. cadeautjes voor 

groep 1,2 en 3), Kerst, Pasen, lampionoptocht, avondvierdaagse en sportactiviteiten, is een 

ouderbijdrage onontbeerlijk. 

Dankzij de bijdragen kunnen we de kinderen iets extra's bieden. Wij vragen een bescheiden 

bijdrage, die ver onder het landelijk gemiddelde ligt.  

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, profiteren alle kinderen van de extra activiteiten en 

festiviteiten. Daarom doen wij een beroep op u de bijdrage te voldoen. 

De ouderraad int de ouderbijdrage. De MR heeft instemmingsrecht over de hoogte en besteding 

van de bijdragen. Voor ieder kind betaalt u €20,00 per schooljaar. 

 

Omstreeks september krijgt u een factuur. U kunt de ouderbijdrage vervolgens overmaken op 

IBAN:  NL10RABO 0159 1016 03 t.n.v. Ouderfonds Wonderwijs te IJsselmuiden o.v.v. 

ouderbijdrage, de naam van de leerling en factuurnummer 03.   
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Werkwijze en methoden 

 

Onderbouw 

De kinderen in groep 1 en 2 werken met een leerlingvolgsysteem voor kleuters. Hiervoor 

gebruiken wij de DORR- methode.  Met DORR volgen wij de ontwikkeling van kleuters aan de 

hand van leer- en ontwikkelingslijnen. De leerlijnen zijn opgebouwd uit 6 fases. Met enkele 

uitzonderingen komen kinderen binnen in fase 1 en doorlopen zo iedere drie maanden deze 6 

fases in 2 jaar tijd. DORR geeft de mogelijkheid om zelf leuke, bij de groep passende, 

activiteiten te ontwerpen die passen bij de doelen van de fases. Wij werken met periodes van 3 x 

12 weken (met daarbij een aantal remediërende weken), waarbij week 12 een ijkpunt is. Iedere 

periode bestaat uit het plannen van leerlijnen, de uitvoering van het aanbod, het observeren, het 

registreren, het evalueren van de opbrengsten en opnieuw aansluiten van het aanbod. De 

ingevoerde observaties worden op een mooie, overzichtelijke (digitale) leerlingenkaart getoond 

Ook worden in groep 1 en 2 de Cito-toetsen taal en rekenen afgenomen. In groep 1 wordt alleen 

de eindtoets afgenomen. Alle gegevens worden toegevoegd aan het leerlingendossier. Op deze 

wijze hopen wij eventuele risicoleerlingen tijdig te signaleren. 

 

Lezen 

Kinderen leren lezen wanneer ze daaraan toe zijn. Dat betekent dat al in groep 2 wordt begonnen 

met voorbereidende leesactiviteiten. In groep 3 starten we met het “echte” lezen. Dit doen we 

met de leesmethode Veilig Leren lezen. In deze groep worden deze lessen ondersteund door een 

uitgebreid softwareprogramma. Vanaf groep 3 besteden we ruim aandacht aan het technisch 

lezen en begrijpend lezen. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Daarnaast 

worden er in de groepen 3 t/m 8 drie keer per week 's ochtends andere leesvormen toegepast, 

zoals Ralfi-lezen, stillezen, maatjeslezen, duo-lezen en/of tutorlezen. Tenslotte beschikt de 

school over een uitgebreide klassenbibliotheek en krijgen we ondersteuning van de bieb op 

school. 

 

Begrijpend lezen 

In de hogere leerjaren komt steeds meer de nadruk te liggen op begrijpend, studerend en 

technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip”. Nieuwsbegrip is een 

methode met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van actualiteit.  

 

Taal 

Hiervoor gebruiken wij de methode Taal Actief in de groepen 4 t/m 8. Alle vormen van 

taalonderwijs worden hierin behandeld zoals grammatica, luisteren, stellen, uitbreiding van de 

woordenschat e.d. 

 

Spelling 

Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Staal’. Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, 

verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die realistische 

context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen spellingonderwijs krijgen. Staal werkt met de 

bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en 

grammatica combineert. 
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Schrijven 

Op school leren we schrijven met de methode “Pennenstreken”, een methode, die perfect 

aansluit bij onze leesmethode. We starten met de methode in groep 2. 

Al in groep 2  starten we met oefeningen voor de motoriek en  voorbereidende schrijfoefeningen. 

In groep 3 leren de kinderen de letters, waarbij de koppeling van lezen en schrijven belangrijk is. 

Vanaf groep 3 schrijven de kinderen in verbonden schrift. Vanaf groep 6 mogen de kinderen een 

keuze maken in verbonden schrift en blokschrift 

 

Rekenen 

Bestond het rekenonderwijs vroeger uit het eindeloos maken van rijtjes sommen en het 

klassikaal opdreunen van de tafels, tegenwoordig leren kinderen rekenen door het oplossen van 

praktische problemen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. Dat we daarbij niet uit het oog 

verliezen dat ze ook de tafels moeten kennen en hoofdbewerkingen moeten uitvoeren, moge 

duidelijk zijn. Voor alle groepen gebruiken we de methode “Alles telt”.  

 

Engels 

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode “Groove me”. Deze nieuwe 

digitale methode gaat uit van steeds vernieuwde liedjes en liedteksten. 

 

Wereldoriëntatie 

De verzamelnaam voor een groot aantal vak- en vormingsgebieden die te maken hebben met de 

wereld om ons heen noemen we wereldoriëntatie. Hiertoe behoren aardrijkskunde, geschiedenis, 

techniek en natuuronderwijs. 

Vanaf dit schooljaar werken wij in de groepen 3 t/m 8 met de nieuwe methode Blink Wereld 

Geïntegreerd. Deze methode biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en 

ontwerpend leren. Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van losse 

vakken.  

 

Verkeer 

In de groepen 3 t/m 8 worden verkeerslessen gegeven. Hiervoor gebruiken wij de 

verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. Eigentijdse en actuele verkeerslessen gericht op 

de actualiteit. 

De methode wordt gecombineerd met de praktische verkeersmethode Verkeerskunsten.  

 

Wetenschap en techniek/robotica 

Op allerlei gebied willen we de talenten van de kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten 

komen, dat geldt ook voor hun technische talenten. Techniek vormt een belangrijk onderdeel van 

het dagelijkse leven in onze maatschappij.  

Voor het onderdeel techniek hebben we subsidie van het ministerie gekregen. Naast de methode 

voor wereldoriëntatie hebben wij techniekkisten en veel verbruiksmateriaal, aangeschaft.  

Door middel van gastlessen en excursies proberen we techniek en wetenschap aantrekkelijk te 

maken. Tevens neemt de school deel aan de week van de techniek. 

Wij maken ook gebruik van een programmeer- en roboticakist. Programmeren biedt de 

mogelijkheid om het probleemoplossend vermogen bij leerlingen te vergroten. Daarnaast kunnen 

leerkrachten via programmeren beter aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook 

helpt het leerlingen voor te bereiden op de beroepen en opleidingen van de toekomst.  
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Expressie en muziek 

Hieronder vallen onder meer tekenen, handvaardigheid en 

muziek.  

Op school worden er creamiddagen en workshops voor de 

groepen 3 tot en met 8 georganiseerd. Met eventuele hulp van 

ouders zijn de leerlingen in ons atelier bezig met allerlei 

materialen.  

Met muziek werken wij sinds dit schooljaar in de groepen 1 

t/m 8 met de methode 123Zing, een vernieuwende digitale 

muziekmethode.  

Voor de periode 2017-2019 hebben wij vanuit een aangevraagde subsidie (cultuureducatie met 

kwaliteit) de middelen om een doorlopende leerlijn, inclusief deskundigheidsbevordering, op het 

gebied van muziek te implementeren. In de klassen zullen er o.a. instrumentenproverijen en 

muzieklessen plaatsvinden. De leerkrachten volgen muzieklessen en deskundigheidstrainingen.  

 

Sociaal-emotioneel 

Op onze school proberen we de kinderen te leren hoe ze sociaal competent 

kunnen zijn. We doen dat door zelf het goede voorbeeld te geven. We 

werken met de Kanjermethode. Hoe zeg je dingen tegen elkaar? Wat doe 

je als je vindt dat een ander niet leuk tegen je doet? Hoe ga je om met de 

spullen van een ander? Wat doe je als je ziet dat een ander gepest wordt? 

In een kringgesprek wordt regelmatig over dit soort vragen gesproken.  

De Kanjerregels staan in iedere groep centraal. 

Wat gebeurt er tijdens de Kanjertraining?  

In de Kanjertraining worden verschillende oefeningen gedaan: er zijn 

fysieke oefeningen die gericht zijn op het krijgen van vertrouwen in 

anderen, kinderen beantwoorden vragen en er wordt gebruik gemaakt van rollenspelen om 

kinderen te leren zich in te voelen in anderen. Ook oefenen kinderen samen. Dankzij de typering 

in dieren en bijbehorende kleuren zijn de rollen ook voor kinderen duidelijk. Zwart is de 

pestvogel, rood is het aapje dat overal om lacht, geel is het bange konijntje. De witte tijger is de 

kanjer.  

 

21st Century skills  

De 21st Century skills zijn vaardigheden van de toekomstige burger. Het gaat om vaardigheden 

zoals:  Samenwerken  Communiceren  Sociale- en culturele vaardigheden  ICT-geletterdheid 

 Probleemoplossend vermogen  Creativiteit  Kritisch denken. 

Obs Wonderwijs wil de kinderen voorbereiden op de toekomst zodat ze zelfstandig kunnen 

functioneren in de samenleving. Binnen onze schoolvakken proberen wij zo goed mogelijk invulling 

te geven aan de ontwikkeling van deze competenties.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

   
 

27 

                  

SCHOOLGIDS 2018 / 2019 

Lichamelijke opvoeding  

De kleutergroepen kunnen dagelijks gebruik maken van het speellokaal. Zij hebben daarvoor 

gymschoenen nodig. Die kunnen op school blijven. Het is van belang dat deze kinderen altijd 

gymschoenen op school hebben, omdat er niet op vaste tijden gegymd wordt.  

 

Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen in de sporthal “Oosterholthoeve”. Ze krijgen daar op 

woensdag les van meester Jac (spelles) en op donderdag les van de vakleerkracht Daphne 

(toestelles). Het gebruik van gymschoenen (met een witte zool) en sportkleding is verplicht. 

(Spullen, voorzien van een naam, s.v.p. meegeven in een gymtas). Als kinderen om medische 

redenen niet mogen gymmen, dient dit schriftelijk mede gedeeld te worden. 

 

Levensbeschouwelijk onderwijs  

Als openbare school besteden wij actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, 

wereldgodsdienstige en maatschappelijke waarden. Wij houden rekening met en gaan uit van 

wederzijds respect voor de levensbeschouwing en godsdienst van alle leerlingen en ouders. Wij 

vinden het respectvol omgaan met elkaar daarin erg belangrijk in de omgang met elkaar maar ook 

in ons onderwijs. Wij besteden in de groepen aandacht aan verschillende onderwerpen zoals de 

verschillende wereldgodsdiensten, cultureel erfgoed, burgerschap, religie maar ook filosofie. In 

de doorgaande lijn is onze kanjertraining ook een onderdeel van deze lessen.  

 

Gepersonaliseerd leren met Rekentuin en Taalzee. 

De kinderen van groep 2 t/m 3 hebben toegang tot twee online oefenprogramma’s van Oefenweb, 

namelijk Rekentuin en Taalzee. In groep 4 en 5 hebben de kinderen toegang tot alleen rekentuin. 

Oefenweb is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij ontwikkelen 

adaptieve webapplicaties voor het onderwijs, waarin spelers vaardigheden oefenen door 

educatieve spellen te spelen. Ze maken hierbij gebruik van een innovatief zelflerend systeem dat 

is ontwikkeld aan de UvA, om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo 

ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging. 

 

De kernpunten van Rekentuin en Taalzee zijn: 

 De oefenstof wordt automatisch afgestemd op het niveau van elke speler. 

 Resultaten rapportage: Leerkrachten en spelers ontvangen gedetailleerde feedback. 

Leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen tot in detail. Daarnaast vergelijken de 

applicaties de resultaten van spelers automatisch met leeftijdsgenoten en biedt het 

inzicht in fouten waarmee het opbrengstgericht onderwijs stimuleert. 

 Web based applicaties: Het werkt via internet waardoor het zowel op school als thuis, op 

een computer of tablet gebruikt kan worden. 

 Methode-onafhankelijk: De oefenprogramma’s zijn naast elke lesmethode te gebruiken. 

 Voor elk type speler: Vanwege de adaptieve werking en een grote hoeveelheid aan 

opgaven, zijn de oefenprogramma’s geschikt voor spelers van jong tot oud, van beginner 

tot expert. 

 Spelenderwijs: Zowel inzet als prestatie worden beloond. De Oefenweb applicaties maken 

het leren niet alleen leuker maar ook efficiënter. 
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Digitaal verwerken met Snappet in groep 6 t/m  8 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 maken gebruik van het digitale onderwijsplatform Snappet. Zij 

gebruiken hiervoor een chromebook. Snappet wordt gebruikt ter verwerking van de aangeboden 

leerstof. 

 

Feedback 

Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij 

gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het 

gebruik van Snappet direct en continu inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele 

leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te 

verbeteren.  

 

Adaptief werken 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op 

hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de 

leerbehoeften van de leerling. Een mooie voorbereiding op het VO. 

Snappet wordt op onze school gebruikt voor rekenen, taal, begrijpend, automatiseren, 

woordenschat, burgerschap en studievaardigheden. Snappet sluit aan bij onze bestaande 

onderwijsmethoden.  

Actief burgerschap en sociale integratie 

Het is mede de taak van de school kinderen op te voeden tot respectvolle en zorgzame personen: 

verantwoordelijke burgers weten hoe een democratie werkt en daaraan een waardevolle bijdrage 

willen leveren. Leerlingen dienen zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor 

gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten de school. 

Onze school besteedt binnen dit kader veel aandacht aan zelfstandigheid en sociale 

betrokkenheid. Bij de vakken wereldoriëntatie (oriënteren en handelen), expressie (creëren en 

waarderen) Nederlandse taal (informeren en communiceren), rekenen en wiskunde (stapsgewijs 

problemen oplossen), natuur en techniek (onderzoeken) en geschiedenislessen (wereldburger, 

rechten van het kind) komen deze aspecten expliciet aan de orde. 

 

Eigenaarschap en kindgesprekken 

Elk schooljaar voeren wij, aan het begin van het schooljaar, startgesprekken en kindgesprekken. 

Het doel van deze gesprekken is leerlingen mee te nemen en na te laten denken over het eigen 

leren en het eigen leerproces, met een opstap naar het zelfstandig werken/zelfstandig leren als 

middel tot eigenaarschap. Door middel van het zelfstandig werken zet het kind de eerste 

stappen richting eigenaarschap van leren. De leerkrachten leren hoe je kinderen meer 

verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn 

met het eigen leerproces. De motivatie van de leerlingen zal daardoor groter zijn, en de 

uiteindelijk leeropbrengsten zijn duurzamer.  
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Basisvaardigheden en zelfstandig werken. 

Zelfstandig werken doen we op school door middel van het werken met taken. Als hulpmiddelen 

gebruiken we planborden, takenbladen en weektaken. 

Wij hebben gekozen voor het zelfstandig werken en leren tijdens de vakken lezen, taal en 

rekenen. Hier wordt immers de basis gelegd die voor alle leer- en vormingsgebieden van belang 

zijn. Op school gebruiken we schoolbreed dezelfde afspraken m.b.t. zelfstandig werken. Zo 

gebruikt elke groep een stoplicht, zelfstandig werkblokjes en dagritmekaarten. Dit om een 

doorgaande lijn te bevorderen. 

Vanaf groep 4 maken de kinderen gebruik van een plan/weektaak waarop kinderen zelf een aantal 

verplichte taken en keuzetaken kunnen inplannen. Ook hebben kinderen de mogelijkheid om 

specifiek met eigen leerdoelen aan de slag te gaan.  

 

Yoga onderwijs 

Obs Wonderwijs biedt via Balanergy Kinderyoga ook schooljaar 2018-2019 yoga aan voor alle 

groepen. Er zullen verspreid over het jaar 3 lesweken zijn, waarbij gericht wordt op mindfulness, 

ontspanning door inspanning en lichaam en geest in harmonie brengen. De lessen combineren 

klassieke hatha yoga houdingen, (soms) aangepast op kinderen met geleide meditaties, gegeven 

door Mascha Kwakkel. 

 

ICT 

Bij ons op school hebben wij de beschikking over tablets en chromebooks. De tablets worden in 

groep 1 t/m 3 gebruikt ter ondersteuning van het leerproces. Groep 4 t/m 8 maakt gebruik van 

chromebooks en de google classroom-omgeving. Dankzij online opslag kunnen documenten altijd en 

overal gelezen en bewerkt worden, en met behulp van Google Documenten zijn nieuwe bestanden 

zo aangemaakt. Doordat leerlingen ze met elkaar kunnen delen, wordt samenwerken ook heel 

gemakkelijk. 
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Typecurus in groep 6 t/m 8 

Het is voor kinderen steeds belangrijker om goed te kunnen typen door de toenemende 

digitalisering. Daarom bieden wij vanaf schooljaar 2018-2019 in groep 6 t/m 8 typelessen aan. 

Binnen de weektaak kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag met Pica Typen. Iedere les 

brengt hen in een nieuw land met nieuwe typeopdrachten en spectaculaire weetjes. Zo blijven zij 

betrokken en verwonderd tot en met de laatste les. Aan het einde van alle reisdagen doe je de 

eindtoets. Pica typen bouwt de moeilijkheidsgraad van de cursus op. Kinderen beginnen met de 

letters in de basispositie, gevolgd door letterreeksen, woorden, zinnen en uiteindelijk gaan ze aan 

de slag met teksten. Is het moeilijk? Dan is er altijd de herhalingsdag met nieuwe opdrachten op 

het zelfde niveau. Na ongeveer 12 weken ontvangen de kinderen het diploma 
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Documentatiecentrum en ICT 

In onze nieuwe school kan de school alle dagen gebruik maken van de bibliotheek (mede 

participant in het Kulturhus). Deze unieke samenwerking geeft een enorme meerwaarde voor 

de kennisontwikkeling van de leerlingen. 

 

De computers zijn bij ons op school volledig ingevoerd vanaf groep 1. In alle groepen is er een 

digibord aanwezig. Onze school is uitgerust met een compleet ingericht WIFI-netwerk. Op deze 

manier is het mogelijk draadloze hardware (Chromebooks en tablets) in te zetten als extra 

leermiddel. De komende jaren zal er geleidelijk aan steeds meer draadloze hardware worden 

aangeschaft en zal er meer aandacht worden besteed aan de digitale geletterdheid bij de 

kinderen.  

 

Met de kinderen hebben we het volgende afgesproken over internetgebruik: 

 

 geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals adresgegevens zonder 

toestemming van je juf of meester, 

 bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Bij twijfel 

overleg je met meester of juf, 

 gebruik zoekmachines zoals kennisnet of schoolbieb.nl 

 je mag geen bestanden downloaden zonder toestemming van meester of juf, 

 chatten op school is niet toegestaan. Alles waar je een eigen account voor nodig hebt 

gebruik je niet, zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

 youtube wordt alleen door de leerkrachten gebruikt en gehanteerd. 

 vertel meester of juf als je informatie ziet waardoor jij je niet prettig voelt, 

 op internet mag je alleen leerzame spelletjes spelen zonder geweld en met toestemming van 

de meester/juf. 

 verstuur nooit een foto of iets anders van jezelf zonder toestemming van meester of juf. 

 

 

Op school ligt het internetprotocol ter inzage. 
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Resultaten van het onderwijs 

 

Analyse 

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs doorgaand te ontwikkelen en te waarborgen maken wij gebruik 

van het digitale programma ‘Kwintoo’. Jaarlijks monitoren wij drie kwaliteitsgebieden van de 

school. Wij evalueren de uitkomsten en zetten deze om in acties en verbeterpunten. 

De resultaten van onze tussen- en eindtoetsen worden gemonitord en geanalyseerd met het 

digitale programma ‘Driedee’.  

 

Basisvorderingen 

 

Van iedere leerling volgen we de vorderingen/ontwikkelingen zo goed mogelijk door middel van 

gemaakt werk, methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen en leggen deze 

gegevens met zorg vast in een leerling-dossier. Van ieder kind is een leerling-dossier op school. 

Ouders kunnen inzage vragen in het dossier van hun eigen kind(eren). 

 

Specifieke zorg 

 

Door het verzamelen en bijhouden van al deze gegevens kunnen we vaak vroegtijdig signaleren of 

uw kind extra hulp of een specifieke aanpak nodig heeft. In sommige gevallen worden dan nog 

aanvullende toetsen afgenomen. Deze kinderen worden in de leerling-bespreking besproken en er 

wordt een plan van aanpak gemaakt. 

 

Leeropbrengst 

 

Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en indien nodig adequaat te kunnen 

reageren, nemen we gedurende de gehele schooltijd CITO toetsen af. Aan het einde van de 

basisschool wordt er in groep 8 de IEP eindtoets afgenomen. Deze toets is net als de anderen 

toetsen van CITO landelijk genormeerd. Aan het eind van groep 7 wordt de IEP-advieswijzer 

afgenomen. Deze digitale toets werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt door 

middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook 

sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). De 

resultaten op taal en rekenen en hart-en handen (talenten) geven een mooi beeld om het pré-

advies voor het VO in groep 7 toe te kunnen lichten.  

 

 

 

 

De zorg voor de leerlingen 

 

Onderwijsondersteuning 
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Evenals andere basisscholen heeft OBS Wonderwijs een grote verscheidenheid aan leerlingen 

binnen de school. Verschillen tussen leerlingen worden ogenschijnlijk steeds groter.  

Hoe kan dat ? Worden de ‘knappe koppen’ steeds knapper? Of worden de ‘zwakke leerlingen’ 

wellicht zwakker?  

Nee,  basisscholen zijn tegenwoordig beter in staat juiste diagnoses te stellen. Iedere school 

heeft een  leerlingvolgsysteem waarmee dreigende uitval bij leerlingen vroeger opgespoord kan 

worden. Mede hierdoor kan er reeds in een vroeg stadium hulp geboden worden. Deze werkwijze 

stelt ons in staat één van de doelstellingen van passend onderwijzen, nl. het terugdringen van het 

aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs, te bereiken.  

 

Al enige jaren werkt de school volgens de 1-Zorgroute. Binnen de 1- Zorgroute staat het 

handelingsgericht werken centraal, zowel op het gebied van de leervakken als op sociaal-

emotioneel en pedagogische gebied. Maar tegelijkertijd wordt er derhalve binnen het 

basisonderwijs steeds meer gedifferentieerd les gegeven. Met als gevolg dat er in een groep 

sub-groepjes zitten die aangepast werk krijgen. Een uitstekende ontwikkeling, maar wel een 

ontwikkeling die klassikaal onderwijs steeds moeilijker maakt.  

 

Afhankelijk van de mate van de problematiek krijgt de school extra ondersteuning van een 

leerlingbegeleider (gespecialiseerde leerkracht Passend Onderwijs). Deze ondersteuning kun je 

aanvragen via het zorgadviesteam (ZAT) van de school. Zorg aan leerlingen buiten de groep is een 

uitzondering. Al enige jaren werkt de school volgens de 1-Zorgroute. Binnen de 1- Zorgroute 

staat het handelingsgericht werken centraal, zowel op het gebied van de leervakken als op 

sociaal-emotioneel en pedagogische gebied. De werkwijze staat uitgebreid beschreven in het 

Zorgplan van obs Wonderwijs, dat op school ter inzage ligt.  

 

1-Zorgroute in schema  

Vanuit een continuüm aan zorg beschrijft 1-Zorgroute de stappen die in de zorg aan leerlingen 

gezet worden op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau.  

 

 
Groepsniveau  
Op groepsniveau staat de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) centraal. Deze cyclus bestaat 

uit zes stappen die de leerkracht een paar keer per schooljaar uitvoert:  

1. Verzamelen van gegevens van leerlingen in een groepsoverzicht en het op basis hiervan 

evalueren van het vorig groepsplan  

2. (preventief en proactief) signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht 

nodig hebben  

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, met in het bijzonder aandacht voor de 

leerlingen die bij stap 2 gesignaleerd zijn  

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften zodat zij van en met elkaar 

leren 5. Opstellen van een groepsplan 6. Uitvoeren van het groepsplan 

 

De zorg voor de individuele leerlingen ligt in eerste instantie bij de groepsleerkracht. De 

groepsleerkracht kan voor hulp en begeleiding bij collega’s, en in het bijzonder bij de remedial 

teacher en de intern begeleider terecht. Zij ondersteunen de leerkracht om de hulp aan de 

individuele leerling, of aan een kleine groepje leerlingen, binnen de groep te realiseren. 

Individuele les buiten de groep is een uitzondering.  
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Schoolniveau 
Op schoolniveau vinden de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen plaats. Elke cyclus HGW 

wordt afgerond met een groepsbespreking. Deze bespreking is tevens het begin van de nieuwe 

cyclus. Bij de groepsbespreking zijn de leerkracht en intern begeleider aanwezig. In de 

groepsbespreking wordt het vorig groepsplan geëvalueerd, het groepsoverzicht besproken, de 

onderwijsbehoeften van leerlingen aangescherpt en bekeken hoe in de groep leerlingen met 

vergelijkbare onderwijsbehoeften op een haalbare manier geclusterd kunnen worden. Tevens 

worden handvatten verzameld voor het opstellen van het nieuwe groepsplan en kan de leerkracht 

aangeven waarbij hij/zij begeleiding wenst van de intern begeleider.  

Als er een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, als de onderwijsbehoeften van de 

leerling onduidelijk blijven of als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis, 

kan de leerling vanuit de groepsbespreking aangemeld worden bij het zorgadviesteam (ZAT).  

Een leerlingbespreking kan ook volgen vanuit de vraag van de leerkracht en hoeft niet volgend te 

zijn op een groepsbespreking. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van een groepsbespreking 

de leerkracht en intern begeleider een individuele leerling willen bespreken in de 

leerlingbespreking. De leerlingbesprekingen staan standaard op de agenda van de 

teamvergaderingen. Er bestaan twee verschillende soorten leerlingenbesprekingen:  

● de mededelende leerlingbespreking; hierbij wordt het team op de hoogte gehouden van 

ontwikkeling rondom de zorg bij leerlingen 

 ● de consultatieve leerlingbespreking; hier wordt de hulp en expertise ingeroepen van teamleden 

om de zorg rondom een leerling te optimaliseren 

 

Interne deskundigen 

Intern begeleider De ib-er heeft binnen de zorgverbreding diverse taken:  

● coördinerende taken: het bewaken van procedures en afspraken, verzamelen van 

toetsgegevens, dossiervorming en onderhouden van contacten met externe deskundigen.  

● begeleidende taken: o.a. hulp en advies geven aan leerkrachten, observeren van 

klassensituaties, het geven van informatie en het onderhouden van contacten met ouders. 

 ● innoverende taken: o.a. kennisoverdracht en evalueren van zorgverbreding. Voor alle vragen 

omtrent de zorg aan leerlingen binnen de school kunnen leerkrachten en ouders terecht bij de ib-

er 
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Externe deskundigen 

Wanneer we er met een bepaalde leerling(zowel op leer- en of sociaal-emotioneel gebied) binnen 

het onderwijstraject van de school niet meer uitkomen, kunnen we hulp inroepen van externe 

deskundigen. Begeleiding van externe instanties bestaat uit kennis delen en uitwisselen van 

expertise, zowel intern als extern als ook kennis van apparatuur en uitdagende materialen. Dit is 

gericht op de onderwijszorgarrangementen, leerkrachten breder inzetbaar maken en 

leerlingbegeleiders/ onderwijsspecialisten meer specifiek inzetten. 

 

Expertisecentrum Prisma  

Onze school wordt ondersteund door Expertisecentrum Prisma Een medewerker van dit centrum, 

een orthopedagoog, is als vaste begeleider verbonden aan onze school. Jaarlijks vinden er 

consultaties plaats, waarbij de leerkracht de mogelijkheid krijgt bepaalde problematiek van een 

leerling of een groepje leerlingen te bespreken. Dit gebeurt altijd na overleg en met 

toestemming van de ouders. De mogelijkheid bestaat dat een leerling, die dreigt vast te lopen 

binnen het onderwijs, onderzocht wordt door de orthopedagoog. Dit gebeurt op verzoek van de 

leerkracht en de IB-er en na toestemming van de ouders. 

 

GGD  

Jaarlijks worden enkele groepen leerlingen door de schoolarts en/of de schoolverpleegkundige 

onderzocht. In groep 2 en groep 7 krijgen de leerlingen een preventief gezondheidsonderzoek. 

Tijdens deze onderzoeken worden de leerlingen op groei en ontwikkeling onderzocht. Daarbij 

wordt o.a. gekeken naar gehoor, gezichtsvermogen, gewicht, lengte en motoriek. Ook is er 

aandacht voor het functioneren van de leerlingen op school, thuis en in de vrije tijd. Eventueel 

vinden herhalingsonderzoeken plaats (ouders ontvangen hierover bericht).  

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind of voor een extra controle van 

bijvoorbeeld ogen of oren kunt u altijd zelf contact opnemen met de GGD. Verder worden de 

kinderen door een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis. Hierbij wordt een door de GGD 

opgezet protocol gevolgd. Dit gebeurt na iedere vakantie. Wanneer bij kinderen hoofdluis 

geconstateerd is, krijgt u persoonlijk bericht. Constateert u zelf luizen bij uw kind, geef dit dan 

direct door aan de leerkracht 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

CJG-Schoolmaatschappelijk werk  

Vanaf 2010 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van onze school- 

maatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker kan gesprekken voeren met kinderen, 

ouders/verzorgers en leerkrachten omtrent opvoedingskwesties (vb. problemen met de 

weerbaarheid, omgaan met gescheiden ouders, kortdurende opvoedingsondersteuning).  

Ouders kunnen voor meer informatie of vragen contact opnemen met de leerkracht van de 

leerling of de intern begeleider. Ook kan men, middels een inloopspreekuur bij het CJG (zie 

website CJG), met haar in contact komen. De schoolmaatschappelijk werkster participeert 

binnen het ZAT, en is verantwoordelijk voor doorverwijzing voor verder onderzoek via het CJG. 

Sinds het schooljaar 2017-2018 worden er op school maandelijks inloopspreekuren gefaciliteerd, 

waarbij de schoolmaatschappelijk werkster meedenkt, advies geeft of zorg draagt voor een 

intake bij het CJG voor verdere ondersteuning. Via leerkrachten of het ouderprogramma Social 

Schools worden deze inloopspreekuren aangekondigd bij de ouders. 
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Logopedie op school  

Op iedere basisschool in Kampen komt, met ingang van schooljaar 2017-2018, een logopedist. Zij 

is werkzaam vanuit Logopedie op Scholen Lelystad (verbonden aan Stichting SchOOL) en komt op 

afspraak op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, 

spraak, stem, mondgedrag, vloeiendheid, auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven 

is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor 

het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van 

kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van de logopedische screening. Deze 

is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of 

taalontwikkeling. 

De screening 
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar 

worden. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de 

leerkracht. Dit formulier moet  ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als 

de logopedist op school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te 

voeren. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht 

geïnformeerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.  

Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden: 

- adviezen voor ouders en leerkrachten  

- verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging. 

 

Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind 

doen. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl 

 

http://www.logopedieopscholenlelystad.nl/
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Goedzorg fysiotherapie 

Mijn naam is Caroline van den Berg en ik werk als kinderfysiotherapeut voor Goedzorg 

Fysiotherapie in het Kulturhus in IJsselmuiden. Als kinderfysiotherapeut ben je gespecialiseerd 

in het bewegen van kinderen en de problemen die hier in voor kunnen komen. Hierbij kunt u 

denken aan problemen met schrijven, knippen, vaak vallen/struikelen, onhandig zijn en/of moeite 

om mee te komen met de gymles enz. Samen met mijn collega's kinderfysiotherapeut Marjon 

Potkamp- van Halm en Paulien Pilon behandelen wij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 

 

Wij werken nauw samen met de basisschool Wonderwijs. Onderling is afgesproken dat (indien 

mogelijk) kinderen op donderdagmiddag onder schooltijd behandeld kunnen worden. Hierdoor is 

overleg met de leerkracht eenvoudiger en kunnen schoolgerichte taken onder schooltijd extra 

geoefend worden. Mocht u nog vragen hebben of willen kennismaken, kom dan gerust eens langs 

op de praktijk of neem contact met ons op. 

Telefoon:038-3311350 

E-mail: c.vandenberg@goedzorgfysiotherapie.nl 

 

Zorgteam 

Het ZAT komt drie keer per jaar bij elkaar. Hierin participeren verschillende instanties: 

Expertisecentrum Prisma, CJG (GGD/SMW), een collegiaal consulent Passend Onderwijs en de 

intern begeleider van school. De orthopedagoog van Expertisecentrum Prisma vervult een 

belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Schoolmaatschappelijk 

werk (SMW) en de jeugdverpleegkundige (GGD) geven vanuit hun expertise aanvullend advies. De 

collegiaal consulent Passend Onderwijs deelt kennis en kunde vanuit haar ervaring op het speciaal 

basisonderwijs. We bespreken leerlingen, die vooraf door leerkrachten ingebracht zijn, waarbij 

problematiek op diverse gebieden aan de orde kan zijn. Ouders worden vooraf door de leerkracht 

op de hoogte gesteld. De intern begeleider verzorgt de verslaglegging, bewaakt de voortgang en 

gemaakte afspraken. Door de adviezen van het ZAT kunnen we vaak vroegtijdig signaleren of uw 

kind aanpassingen in het onderwijs of extra ondersteuning nodig heeft. De werkwijze staat 

uitgebreid beschreven in het Zorgplan dat op school ter inzage ligt. 

tel:038%20331%201350
mailto:c.vandenberg@goedzorgfysiotherapie.nl
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Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk kinderen binnen de reguliere basisscholen 

een passende begeleiding wil bieden. Dat betekent kinderen met een specifieke 

begeleidingsvraag (met een lichamelijke -,een leer- of gedragsprobleem) zoveel mogelijk 

opgevangen worden in het gewone basisonderwijs door ‘onderwijs op maat’ te bieden. Hierbij 

worden leerlingen die leer-of aandachtsproblemen ondervinden begeleid door de eigen 

groepsleerkracht. Dit houdt in dat er in de onderwijsondersteuning zoveel mogelijk 

(her)instructie binnen de groep gegeven wordt. Afhankelijk van de mate van de problematiek 

krijgt de school extra zorggelden en een onderwijsarrangement voor leerlingen toegekend via 

het bestuur van de Stichting OOK en het Samenwerkingsverband Kampen e.o. Met het genoemde 

budget kan aanpassing van het onderwijs en extra begeleiding op een gewone basisschool worden 

gerealiseerd. De mate waarin is afhankelijk van de begeleidingscapaciteit van de school (het 

schoolondersteuningsprofiel SOP). 

Passend Onderwijs impliceert de zorgplicht voor schoolbesturen om voor elk kind een passende 

plek te vinden binnen de regio. Dit betekent niet dat ieder kind op onze school kan worden 

geplaatst.  De huidige scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en school voor Speciaal 

Onderwijs (SO)  Prisma zullen blijven bestaan. Sinds 1 augustus 2014 streeft de regering er wel 

naar om minder leerlingen naar deze vormen van onderwijs te verwijzen of leerlingen terug te 

plaatsen naar reguliere basisscholen. Dit is vormgegeven in de Wet op het Passend Onderwijs die 

met ingang van 1 augustus 2014 in werking treedt. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Zowel op bestuurs- en op schoolniveau zijn er voorzieningen ingevoerd  t.a.v. het Passend 

Onderwijs gaande. Binnen onze school hebben we een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

opgesteld om zicht te krijgen op de zorgcapaciteit van de school en de wijze waarop de school 

hier in de toekomst nog in kan groeien. Het SOP biedt informatie over de kwaliteit van de 

basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Dit is een wettelijk 

voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. De schoolondersteuningsprofielen van alle 

scholen van het samenwerkingsverband 16-05 (SWV Kampen e.o) tezamen vormen de basis van 

het aantonen van een dekkend aanbod van ondersteuning in de regio. Op die manier is er voor alle 

kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het 

ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school. 

 

De kwaliteit van onze basisondersteuning 

Door invoering van de 1-Zorgroute en het handelingsgericht werken, voldoen wij in grote mate 

aan een gedifferentieerd basisaanbod op onze school. Hierdoor zijn wij in staat om kinderen op 

verschillende niveaus te begeleiden en ondersteuning te geven. Er is de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Afgelopen 

schooljaar hebben we ons verder ontwikkeld in het werken met groepsplannen op het gebied van 

begrijpend lezen. In de komende jaren wordt onderzocht op welke wijze we de groepsplannen 

kunnen vormgeven, zodat dat het werkbaar blijft voor de leerkrachten. Ook gaat het team zich 

scholen d.m.v.  cursussen en opleidingen vanuit de Stichting OOK en het SWV Kampen e.o. die de 

expertise van de leerkrachten op diverse onderwijsondersteuning gebieden vergroot. 

Via het zorgadviesteam van de school kan inzet van een gespecialiseerde leerkracht passend 

onderwijs vanuit het team Passend Onderwijs Stichting OOK aangevraagd worden.  

Deze gespecialiseerde leerkracht vergroot de kennis en kunde van de leerkracht m.b.t. de 

orthopedagogische en orthodidactische ondersteuningsbehoefte van de leerling(en). 
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 Het Bovenschoolsonderwijsloket 

Wanneer de basisondersteuning (middelen, mate van ondersteuning, expertise van de leerkracht) 

niet toereikend is om de juiste ondersteuning te beiden, kunnen ouders en school gezamenlijk een 

aanvraag voor extra ondersteuning doen bij het bovenschoolsondersteuningsloket (BOL+). 

De uitspraak van het BOL+ kan leiden tot: 

 ·Een onderwijsondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op de huidige school. 

 Een onderwijsondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op een andere school binnen 

het SWV. 

 Een beschikking voor een (tijdelijke) plaatsing op het speciaal basisonderwijs de 

Trimaran. 

 Een arrangement voor (tijdelijke)plaatsing op een SO-school binnen de regio voor REC 4 

of REC 3 

 Een indicatie voor plaatsing op een school buiten Kampen. 

 Plaatsing op een SO-school als het gaat om een REC 4-school buiten de regio, REC 3 LG-

LZ, REC 2  of REC. 

-  

Wat heeft de obs Wonderwijs te bieden? 

Het team is erg betrokken bij onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, er is 

veel ervaring met leerlingen met leerproblemen en/of aandachtsproblematiek; er is voldoende 

competentie om kinderen met extra zorg op te vangen. Op OBS Wonderwijs kunnen we goed 

omgaan met kinderen met reken, lees-, taal- en leerproblemen en kinderen met lichtere vormen 

van gedrags- en aandachtsproblemen (ADHD, ASS en  ADD). Daarnaast bieden wij ook effectief 

onderwijs aan leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. 

Begeleiding van externe instanties, kennis delen en uitwisselen van expertise, zowel intern als 

extern als ook kennis van apparatuur en uitdagende materialen vinden we belangrijk. Personele 

inzet gericht op de onderwijszorgarrangementen, leerkrachten breder inzetbaar maken, 

ambulante begeleiders meer specifiek inzetten, onderwijsassistenten binnen de school, extra 

handen in de klas, hopen wij via extra middelen vanuit de zorgarrangementen vanuit de Wet op 

Passend Onderwijs in te kunnen zetten. 

  

Onderwijsbehoeften van  meer- en hoogbegaafde leerlingen) 

De school komt tegemoet aan de differentiërende maatregel van individueel vermogen en tempo 

door passend onderwijs te bieden, waarbij alle kinderen de kans krijgen zich verder te 

ontwikkelen, dus ook (hoog)begaafde leerlingen. 

Een (hoog)begaafde leerling krijgt binnen de eigen groep met de eigen leerkracht een combinatie 

aangeboden van versnellen d.m.v. verkorte instructie en minder verwerking. De school houdt in 

haar aanpak niet alleen rekening met de gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen, maar met 

alle kinderen die eenzelfde behoefte hebben: de zogenoemde begaafde leerlingen. 

In schooljaar 2012-2013 is het Protocol (hoog)begaafdheid na teamtraining ingevoerd. In dit 

document worden begaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen benoemd als samenhangend 

benoemd. Daarnaast is voor alle groepen Levelwerk aangeschaft. Dit biedt een leerlijn 

waarbinnen planmatig leerstofverrijking plaatsvindt.  

Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn kunnen sinds schooljaar 2016-2017, na voldaan te 

hebben aan een aantal criteria, deelnemen aan De Torenklas. 
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De Torenklas, klas voor hoogbegaafdheid 

In 2016 is De Torenklas in Kampen opgericht. De Torenklas is een bovenschoolse plusklas voor 

hoogbegaafde kinderen van Stichting OOK Kampen. Jaarlijks vindt er een screening plaats 

waarbij gekeken wordt welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Doel van De Torenklas is 

enerzijds het contact met ontwikkelingsgelijken en anderzijds het ervaren van uitdaging en 

hiermee om leren gaan. 

In de Torenklas krijgen de kinderen een dagdeel per week les van de specialist hoogbegaafdheid. 

Er zijn twee groepen: groep 5/6 en groep 7/8. Beide groepen werken vanuit de doelen van de 

Doelen en vaardighedenlijst van de Stichting Leerplan Ontwikkeling: Leren Leren, Leren Denken 

en Leren Leven. 

De kinderen krijgen afwisselend uitdagende taal-, reken- en creatieve denkopdrachten mee om 

op school aan te werken. Daarnaast wordt er in De Torenklas gewerkt aan projecten, filosofie, 

debatteren en uitdagende doe-opdrachten. Bovendien heeft groep 7/8 om de week Chinese les 

met bijbehorend huiswerk. 

 

Grenzen van het ondersteuningsprofiel van de school: het zorgplafond 

De mate waarin de hulp ook daadwerkelijk geboden kan worden is afhankelijk van de 

groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Daarnaast zijn er ook specifieke 

onderwijsbehoeften waarin OBS Wonderwijs niet kan voldoen. Kinderen met complexere 

(meervoudige) problematiek, meervoudige handicap of beperking kunnen onvoldoende begeleiding 

krijgen. Er zijn geen voorzieningen voor leerlingen met grotere verstandelijke handicaps en 

beperkingen. 

Binnen het team is te weinig kennis en hulp bij extreem en onomkeerbaar gedrag. Kinderen met 

forse verstandelijke beperkingen, kinderen met complexe stoornissen en beperkingen kunnen wij 

onvoldoende begeleiden. Dit geldt ook voor kinderen met een flinke auditieve- of visuele 

beperkingen, kinderen met angsten, agressieve kinderen en kinderen met down syndroom. 

Per leerling zal echter bekeken worden wat de grenzen binnen het onderwijszorgarrangement 

zullen zijn. De groepsgrootte en samenstellingen, meerdere zorgarrangementen binnen een groep 

kunnen ertoe bijdragen dat een leerling niet voldoende begeleid kan worden. Ook wanneer de 

veiligheid van andere kinderen in het geding, is dit een reden om een leerling te weigeren.  

Onze school maakt deel uit van het grote  samenwerkingsverband 23-05 waarin van Raalte tot 

Kampen de zaken worden voorbereid. Daaruit volgt het beleid voor de deelregio 16-05 SWV 

Kampen e.o. Samen met de andere schoolbesturen uit de Gemeente Kampen hebben we het 

Passend Onderwijs effectief vormgeven. Wij beschikken over een heldere visie binnen onze 

leerlingenzorg. Onze procedures zijn vastgesteld en jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning 

aan leerlingen en stellen indien nodig verbeterpunten op 
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Voorbereiding op het voortgezet onderwijs 

 

IEP Advieswijzer en IEP Eindtoets  

Sinds schooljaar 2014-2015 is het advies van de leerkracht en basisschool leidend voor de 

toelating van leerlingen naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Om het juist 

schooladvies te onderbouwen maken we gebruik van de IEP advieswijzer en de IEP Eindtoets. De 

IEP Advieswijzer voor groep 8 werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en wordt eind 

groep 7 gemaakt. Deze toets brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve 

vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en 

het creatief vermogen (handen). De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden taal, 

taalverzorging en rekenen aan het eind van groep 8. Gezamenlijk vormen deze toetsen een 

uitgebreid beeld van de leerling dat dient als ondersteuning en onderbouwing bij het opstellen 

van een schooladvies.  

 

Leerlingen die een lage score behalen op de IEP Advieswijzer en op de tussenmetingen van het 

CITO leerlingvolgsysteem een grote achterstand laten zien kunnen meedoen met het NIO22 

intelligentieonderzoek dat door het Almere College en het Ichthus College wordt uitgevoerd. 

Daarnaast kan het voortgezet onderwijs op basis van het leerlingvolgsysteem van de basisschool 

bepalen of een leerling mee kan doen aan dit intelligentieonderzoek (LWOO - toets). Dit is een 

verplichting van het voortgezet onderwijs. De uitslag van deze toetsen en het advies van het 

schoolteam (leerkracht groep 8, intern begeleider, directie) bepalen de uiteindelijke, in nauw 

overleg met ouders, keuze voor het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs 

bepalen of een leerling al dan niet geplaatst wordt.  

 

Bij vertrek naar een school voor voortgezet onderwijs wordt er een onderwijskundig rapport 

opgemaakt. Er zijn diverse vervolgopleidingen, zowel binnen als buiten Kampen. Vanwege het 

openbare karakter van onze school volgen de meeste leerlingen voortgezet onderwijs op het 

Almere College. U wordt door ons geïnformeerd over de data van voorlichtingsavonden die het 

voortgezet onderwijs organiseert. 
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Toetskalender  

 

Toets CITO sept okt nov dec jan febr mrt april mei juni 

           

Rekenen en Wiskunde     2     1-2 

Leesvoorwaardentoets      2    1-2 

Taal voor Kleuters     2     1-2 

Drie Minuten Toets     3-8     3-8 

Lezen AVI     3-8     3-8 

Begrijpend lezen  8   4-7     3-6 

Begrijpend luisteren          3 

Spelling niet werkwoorden  8   3-7     3-6 

Spelling werkwoorden  8        7 

Woordenschat  8   3-7     3-6 

Rekenen - Wiskunde  8   3-7     3-6 

Studievaardigheden           

IEP eindtoets         8   

IEP LVS     8     7 

Kanjer (sociaal-

emotioneel) 

 1-8      1-7   

 

Naast de Cito-toetsen maken we ook gebruik van  methodegebonden toetsen van de 

verschillende vakken.  

 

Rapportage naar ouders 

 

Drie keer jaar worden de ouders uitgenodigd voor een 15 minuten gesprek over de ontwikkeling 

van het kind. Het eerste gesprek, genaamd startgesprek, vindt plaats in oktober. Tijdens dit 

gesprek wordt de inhoud van het gevoerde kindgesprek toegelicht en spreken we onze 

wederzijdse verwachtingen uit over de ontwikkelingen en krijgen ouders de gelegenheid om meer 

over hun kind te vertellen. Ook bespreken we de voortgang tot dusver. De kinderen vanaf groep 2 

zijn bij dit gesprek aanwezig. Daarnaast spreken we alle ouders één keer per jaar bij de 

rapportgesprekken in februari en juli. 

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar, in februari en juli een rapport mee 

naar huis. 
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De verdeling van de oudergesprekken ziet er als volgt uit:  

Groep 1 t/m 6; start/voortgangsgesprek oktober (verplicht), eerste rapportgesprek in februari 

(verplicht), tweede rapportgesprek in juli (facultatief)  

Groep 7; start/voortgangsgesprek oktober (verplicht), eerste rapportgesprek in februari 

(verplicht), tweede rapportgesprek in juli (verplicht) 

 Groep 8; start/voortgangsgesprek oktober (verplicht), eerste rapportgesprek met definitief 

advies in februari (verplicht) en in juli wel een rapport, maar geen gesprek.  

Indien een leerling vertrekt naar een andere school, bijv. i.v.m. een verhuizing of plaatsing op een 

school voor speciaal onderwijs, dan verstrekt de school een onderwijskundig rapport aan de 

nieuwe school. Hierin staat alle relevante informatie betreffende de leerling, die van belang kan 

zijn voor de nieuwe school. Indien wenselijk kunt u inzage krijgen in het onderwijskundig rapport 

van uw kind. 
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Correctie 

 

De controle of correctie op/ van het werk van de kinderen kan op verschillende manieren 

plaatsvinden.  

In de lagere groepen wordt bijna al het werk door de leerkracht zelf nagekeken. In de hogere 

groepen gebeurt dat ook door de leerlingen zelf. Sommige vakken lenen zich ervoor om samen 

met de kinderen na te kijken, bijvoorbeeld begrijpend lezen. Hierbij zijn vaak meerdere 

antwoorden mogelijk. Ook het rekenwerk wordt door de leerlingen veelal zelf nagekeken en door 

de leerkracht gecontroleerd. Taalwerk wordt nagekeken door de leerkracht en de kinderen. 

Soms worden niet alle spellingfouten eruit gehaald, maar wordt er gekeken of de opdracht goed 

is uitgevoerd. 

 

Huiswerk 

 

Op onze school wordt vanaf groep 7 wekelijk een huiswerkmap meegegeven. Regelmatig is er in 

de hogere groepen (vanaf groep 5) een methodegebonden toets van wereldoriëntatie.  

Als het werk niet af komt, moet dit in bepaalde gevallen thuis worden gedaan. In de meeste 

gevallen is er op school voldoende tijd om het werk af te krijgen. Wij vinden dat de leerlingen na 

schooltijd recht hebben op een stukje ontspanning, opdat zij de volgende dag weer fris op school 

kunnen werken. 

 

Zitten blijven 

 

We streven ernaar zo weinig mogelijk leerlingen te laten doubleren. In principe kunnen de 

leerlingen de school in 8 aaneengesloten jaren doorlopen. Echter, het star volgen van dit principe 

kan de voortgang in de ontwikkeling van het kind schaden. 

Mocht een kleuter nog niet toe zijn aan groep 3, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en de 

observaties van de leerkracht, dan kan in overleg met de ouder(s) besloten worden tot een 

verlengd kleuterjaar. Voor kinderen die aan het eind van groep 3 nog niet goed kunnen lezen, is 

het nagenoeg onmogelijk de leerstof van het vierde jaar te begrijpen. In voorkomende gevallen 

houden we deze leerling nog een jaar in groep 3 en volgt deze leerling een aangepast programma.  

 

In principe gaan leerlingen in de overige groepen door naar de volgende groep. Vanaf groep 4 

kunnen leerlingen met een hardnekkige uitval eventueel met een eigen programma (tweede 

leerweg) hun schoolloopbaan vervolgen. 
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De ouders en kinderen 

 

Inspraak ouders 

 

Goed en modern onderwijs kan niet zonder participatie van ouders in de school. Ouders leveren 

een belangrijke bijdrage in het functioneren van de school in al zijn facetten. 

Het team van de obs Wonderwijs hecht daarom ook veel waarde aan een goed contact met de 

ouders zodat zij elkaar kunnen informeren en stimuleren. Ouders kunnen op veel manieren een 

bijdrage leveren aan het functioneren van de school. Dan kan door meeleven, meedoen, 

meedenken en meebeslissen. 

 

Meeleven 

We verwachten van ouders een actieve interesse voor het reilen en zeilen van de school en voor 

de beleving van het kind. 

Meedoen 

Regelmatig wordt ouder/verzorger gevraagd om mee te helpen bij allerlei klusjes van praktische 

aard. Er zal o.a. hulp worden gevraagd bij leesactiviteiten, expressie-activiteiten, projecten en 

feesten. 

Meedenken 

Ouders worden als partners opgenomen in diverse overlegstructuren. Ouders hebben een 

ondersteunde taak (OR) en adviserende inbreng in de ontwikkeling van de organisatie en het 

beleid van de school (MR) 

Meebeslissen 

De ouders hebben naast de andere betrokkenen een beslissende bevoegdheid met betrekking tot 

het concept organisatie en beleid. Ouders (MR) worden als partners opgenomen in de 

besluitvorming.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Op Obs Wonderwijs hechten wij veel waarde aan een goede communicatie binnen ons team, naar 

ouders en externen. Op Obs Wonderwijs werken ouders en leraren voortdurend samen om het 

leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij 

zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van 

hun kind, de leerling. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van hun kind, bij de school en de leraar. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden 

voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Maar ook bezoeken zij 

ouderavonden en tonen zij respect voor de leraar. Niet ouderparticipatie op school, maar 

ouderbetrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van de 

kinderen 

 

Activiteiten om ouderbetrokkenheid 3.0 te bereiken, d.w.z. met name te noemen: 

-    Ouderraad, MR en een werkgroep ouderbetrokkenheid; 

-    Een startgesprek met ouders en kind(omgekeerd gesprek) aan het begin van het schooljaar; 

-    Alle berichtgeving gaat via de mail, ouders hebben een haalplicht; 

-    Een actieve OR en MR; 

-    Het zichtbaar maken van wat gebeurt in de MR; 

-    Actieve ouders nemen plaats in werkgroepen; 

-    Organiseren van thema-avonden door ouders/voor ouders; 
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-    Organiseren van een jaarlijkse informatieavond; 

-    Ouders uitnodigen voor diverse activiteiten (groepenshow, tentoonstelling, enz.) 

-    Diverse Koffieochtenden georganiseerd door ouders voor ouders (klankbordgroep) 

 

Medezeggenschapsraad 

 

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via dit inspraakorgaan kan een 

school invloed uitoefenen op eventuele besluiten van het bevoegd gezag. In de MR hebben 

vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting. 

 

De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld, waarbij de MR kandidaten voorstelt en 

tegenkandidaten zich bij een verkiezingscommissie kunnen aanmelden. De teamleden worden 

vanuit het team gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het 

“reglement Medezeggenschapsraad”. 

 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies uit te brengen aan het bevoegd 

gezag of om al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag. De 

vergaderingen van de MR vinden plaats op school en zijn openbaar. De MR informeert u 

regelmatig via de nieuwsbrief en de website. 

 

Namens de ouders zitten in de MR: 

Hiske Mondria (voorzitter) 

Karin Wezenberg (secretaris)  

Emelie Wering 

 

Namens het team zitten in de MR: 

Joost Groot Zevert 

Astrid Waterham-Koch 

Mathilde Veldman-Bazuin 

 

Mail: mr@obswonderwijs.nl 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

 

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) is de gesprekspartner van de Stichting 

Openbaar Onderwijs Kampen, ons bestuur. Hierin zijn de 6 openbare basisscholen van de 

stichting vertegenwoordigd. Vanuit de MR van de obs Wonderwijs is één lid van de oudergeleding 

en één lid van de personeelsgeleding vertegenwoordigd in de GMR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

   
 

47 

                  

SCHOOLGIDS 2018 / 2019 

Ouderraad 

 

De ouderraad heeft als doel vorm te geven aan ouderparticipatie. Door de ouders te betrekken 

bij de activiteiten van school, wordt de relatie tussen school-kind-ouder verbeterd. 

Tegelijkertijd is er, door gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid tussen team en 

ouders, meer mogelijk om een prettige leeromgeving voor de kinderen te creëren. De schoolraad 

draagt zorg voor de communicatie tussen team, ouders en de werkgroepen.  

De ouderraad beheert de ouderbijdrage voor de bestrijding van kosten die niet uit het gewone 

leerlingenbudget betaald kunnen worden en om extra uitgave te kunnen doen ten bate van het 

onderwijs en de kinderen. Het zou jammer zijn, dat bepaalde activiteiten vervallen wegens 

geldgebrek. 

Elke vergadering sluit er een andere leerkracht aan bij de vergaderingen.  

Voor de ouderbijdrage: zie blz. 19. 

 

Ouders met een positieve instelling en interesse voor het wel en wee van de school zijn altijd 

welkom, of in de ouderraad of in een werkgroep. Hebt u belangstelling, neemt u dan eens contact 

op met onderstaande ouders of met een van de leerkrachten. Ook uw hulp is van harte welkom!! 

 

Namens de ouders zitten in de OR  

Voorzitter:  Diana Edink 

Penningmeester: Patrick Hoogezand  

Overige leden: Mianda Riezebos 

Pattie Pouwels 

Rianda Brink 

 Edwin Spruijt 

 Bertine Bastiaan 

 Sandra Wilderdijk 

 Ilse Keijzer 

 Chantal Bottenberg  

 BeertJan Sellies 

Jessica Snoeijer  

   Laura Kolk 

   Anita Kalter 

 

Mail: or@obswonderwijs.nl 
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Leerlingenraad 

 

Wat is een leerlingenraad ? 

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die 

graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze 

school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen 

wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in 

vergaderingen van de leerlingenraad. Bij alle ingangen hangt een foto van de leerlingenraad van 

het lopende schooljaar. 

  

Wat doet de leerlingenraad ? 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe 

maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? 

Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die 

ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden 

met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval 

enz. 

  

Wie zitten in de leerlingenraad ? 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden een of meer 

leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas 

vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar 

de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering 

weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers 

doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school. 
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Ouders informeren 

 

Iedere ouder heeft recht op informatie over zijn/haar kind. De schoolgids is de informatiebron 

waarin alle algemene informatie is te lezen. De website en onze facebookpagina zijn tevens 

informatiebronnen waarop iedereen altijd alle algemene informatie kan lezen. 

 

Opgave voor informatie via e-mail: info@obswonderwijs.nl. Met ouders die gescheiden zijn 

maken we, na overleg, individuele afspraken over de manier waarop informatie bij beide ouders 

terecht komt (bijvoorbeeld per e-mail). 

 

Informatie vanuit school 

Om de communicatie naar ouders toe nog gemakkelijker, sneller en 

eenvoudiger te maken, werken wij met de app ‘social schools’.  

U wordt gemakkelijk en snel over opkomende evenementen en nieuwtjes 

geïnformeerd. Via de app kunt u zich o.a. eenvoudig intekenen voor 

excursies en hulp bij activiteiten. Ook kunt u zich aanmelden en 

inschrijven voor oudergesprekken met de gesprekken planner. Alles 

omtrent communicatie op school- en groepsniveau wordt geregeld in de 

Social Community. Dit alles vindt natuurlijk plaats in een beveiligde 

afgesloten omgeving, waar alleen ouders van de school in kunnen. 

 

 

BELANGRIJK!!!! 

 

U ontvangt via Social Schools een activatielink waarin wordt uitgelegd hoe u een profiel kunt 
maken. U wordt automatisch lid van de klas van uw kind. Heeft u geen mail met 
activatielink ontvangen? Laat het ons z.s.m weten, het kan dan zijn dat uw mailadres 
verkeerd in het systeem staat. U kunt een mail sturen naar info@obswonderwijs.nl 
 

Individuele informatie over een leerling: op verzoek. 

 

Vervoer 

 

Er worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het schooljaar. Vaak vragen wij ouders of 

ze mee willen rijden en begeleiden. Ook gaan we geregeld met de fiets. Het is daarom belangrijk 

dat uw kind een goede fiets heeft. 

 

Verzekering 

 

Mede in verband met de schoolreizen en excursies heeft de Stichting OOK een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen.  

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een uitkering als er geen andere verzekeringen zijn, 

welke in dekking van eventuele schade voorzien. 

In de meeste gevallen zal uw kind voldoende verzekerd zijn. Echter, met bovengenoemde 

aanvullende verzekering zijn alle risico’s bij ongevallen tijdens schooltijd uitgesloten! 

 

 

mailto:info@obswonderwijs.nl
mailto:info@obswonderwijs.nl
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Dekking 

Deze is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd, of zoveel langer als de reis van school 

naar huis duurt langs de normale weg. Kortom tijdens: 

 het gaan naar school 

 het verblijf in en nabij school 

 de terugkeer naar huis 

 alle door de school georganiseerde evenementen, ook al vallen deze buiten de reguliere 

schooluren. 

   

 

Wettelijke Aansprakelijkheids Verzekering 

De stichting OOK heeft tevens een verzekering afgesloten voor de Wettelijke Aansprakelijkheid 

binnen de schooldekking voor schade aan derden. 

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een uitkering als er geen andere verzekeringen zijn, 

welke in dekking van eventuele schade voorzien. 

In de meeste gevallen zal uw kind voldoende verzekerd zijn. Echter, met bovengenoemde 

aanvullende verzekering zijn alle risico’s bij ongevallen tijdens schooltijd uitgesloten! 

   

Belangrijk:    Schade aan jassen, tassen, brillen, fietsen etc. is niet verzekerd! 
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Afspraken 

 

Plein 

 

De leerkrachten hebben bij toerbeurt pleinwacht. Zij houden in de pauzes toezicht op de 

spelende leerlingen.  

In de middag is er vanaf 13:00 uur pleinwacht op het schoolplein aanwezig.  

In de ochtend om 8:15 uur is geen pleinwacht op het schoolplein. Wij verzoeken dan ook dat de 

kinderen bij het openen van de deur gelijk naar binnen gaan. De leerkracht is in de groep 

aanwezig. 

 

Komen… 

 

We willen graag op tijd beginnen. Daarom gaan de deuren 15 minuten voor schooltijd open:  

 

                                                                                              
 

De bel gaat om 8.25 en 8.30 uur en ’s middags om 13.10 en 13.15 uur. 

Zodra de deur om 8:15 uur open gaat verwachten wij dat de leerlingen gelijk de school ingaan en 

naar de klas toegaan. In de klas is de mogelijkheid om even gezellig met elkaar te kletsen en/of 

te spelen. 

We willen de ouders die hun kinderen in de groep brengen, vragen er voor te zorgen dat ze op 

tijd weer de klas verlaten, zodat we ‘s morgens om half 9 en ‘s middags om kwart over 1 kunnen 

beginnen.  

 

…en gaan 

 

Alle ouders/verzorgers die hun kind komen ophalen wachten bij het hek. Als het regent kunt u 

ook in de entree van de school wachten. 

 

De leerkracht zorgt dat de kinderen van de onderbouw gezamenlijk naar buiten worden gebracht. 

Dat betekent dat de kinderen hun jas al aan hebben, hun spullen die mee naar huis moeten bij 

zich hebben en dat elk kind met zijn/haar ouder meteen mee naar huis kan.  

 

Dieren in school 

 

Om verschillende redenen (algemene hygiëne, kinderen met een allergie, diervriendelijk gedrag) 

zijn de meeste dieren in ons schoolgebouw niet toegestaan (overleg hierover met de leerkracht). 

Bij wijze van uitzondering kan tijdens een spreekbeurt een dier worden meegenomen. Dit altijd in 

overleg met de groepsleerkracht.  

N.B. Op de speelplaats zijn conform de gemeentelijke verordening honden niet toegestaan!  

 

‘s morgens om 08:15 uur en ‘s middags om 
13:00 uur.  
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Eten en drinken 

 

Voor of in de pauze kunnen de kinderen iets eten en drinken. Een 

boterham, fruit of iets dergelijks. Hiervoor dienen zij zelf iets 

gezonds mee te nemen van huis. Geen snoep, chips etc.!! 

Op donderdag is onze verplichte fruitdag. Op deze dag nemen alle 

kinderen van huis een stukje fruit of groente mee. 

 

 

 In het kader van het project ‘gezonde school en gezonde voeding’ 

stimuleren wij het drinken wat water in alle groepen. De kinderen krijgen op school allemaal een 

bidon welke ze gedurende de dag met water mogen vullen. Op deze manier willen wij bij de 

kinderen stimuleren dat water drinken gezond en vooral lekker is.  

 

Ontruimingsoefening 

 

Minimaal één keer per schooljaar wordt er voor de gehele school een ontruimingsoefening 

gehouden. De oefening is erop gericht de leerlingen vertrouwd te maken met vluchtroutes en 

verzamelprocedures. 

 

Roken 

 

Onze school is een rookvrije school. In en om het schoolgebouw is het niet toegestaan te roken. 

En uiteraard staat de gezondheid van de kinderen voorop. Laten we proberen het goede 

voorbeeld te geven aan de jeugd! 

 

Sponsoring 

 

Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal 

andere organisaties hebben afspraken over sponsoring, binnen het onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen, neergelegd in een convenant. 

Het sponsorbeleid met daarin de te hanteren normen voor de school is dan ook in overleg met de 

medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag uitgewerkt en beschreven in een protocol en ligt 

bij de directie ter inzage. 

 

Sieraden en andere kostbaarheden. 

 

Kinderen zijn speels en kunnen tijdens hun spel hun sieraden kwijtraken. De leerkracht is daar 

NIET verantwoordelijk voor. Tevens is het dragen van sieraden tijdens spel- en gymlessen 

verboden. Beter kunt u de sieraden thuis laten. Ons advies is om géén kostbare spullen mee naar 

school te nemen.  

Toch zien we regelmatige mobiele telefoons, tablets e.d. We willen niet verbieden dat kinderen 

die meenemen, maar als iets zoekraakt of stuk gaat is dat voor eigen verantwoordelijkheid. 

Tijdens de les mag een mobiele telefoon, met soms een aparte uitzondering, niet worden 

gebruikt. Een les is dan een ruim begrip. Ook is er geen gebruik toegestaan in korte pauzes e.d. 

Tenzij de noodzaak aanwezig is en ouders en leerkrachten op de hoogte zijn. 
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Gevonden voorwerpen 

 

Om verwisseling en zoekraken van eigendommen van de kinderen te voorkomen, vragen wij u 

laarzen, jassen, gymspullen, melkbekers te voorzien van een naam.  

Gevonden voorwerpen worden in een box in de gang bij de entree bewaard. Dus wanneer uw kind 

iets kwijt is, kunt u hier terecht. Van tijd tot tijd houden we “opruiming”. De spullen die wat 

langer liggen worden dan uitgestald en uiteindelijk weggegooid. 
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Schoolregels en afspraken 

 

Wij willen graag dat alles in onze school goed verloopt. Daarom hebben we een aantal afspraken 

gemaakt. 

 

Algemeen 

 Doe de dingen waar je blij van wordt. Vinden jouw klasgenoten, jouw juf/meester, jouw 

ouders, de buurt en jouw familie het ook prima zoals jij doet, dan ben je waarschijnlijk 

goed bezig! 

 Wij helpen elkaar! 

 Als je iets niet leuk vindt, dan zeg je dat. Als iemand tegen jou zegt dat hij/zij iets niet 

leuk vindt, dan luister je daarnaar! 

 Gaat iets door wat je niet leuk vindt en je hebt er wat van gezegd? Ga dan naar (een) juf 

of meester. 

 

Gebouw 

In de school willen we het graag opgeruimd en rustig hebben. Wat kun je daaraan doen? 

 Voeten vegen als je binnenkomt. Het kost weinig moeite en het helpt enorm. 

 Gedraag je rustig in de school, maak geen lawaai (wees zachtjes). Loop rustig door de 

gang en op de trap 

 We lopen om het uilennest heen. 

 Je jas, tas en pet horen in je garderobekastje. 

 De wc’s zijn er voor iedereen. Houd ze schoon en sluit de toegangsdeuren naar de gang. 

 In de school eten we geen kauwgum, dat gaat gelijk bij binnenkomst in de prullenbak. 

 Er staan overal prullenbakken. Gebruik ze. 

 

Uilennest 

 Als je in het uilennest hebt gewerkt, schuif je altijd je stoel weer aan. 

 Iedereen zorgt er samen voor dat de spullen op de juiste plek terug worden gelegd. 

 In het uilennest werken we rustig, zodat iedereen er fijn kan werken.  

  

Speelzaal 

 Voor collega’s en ouders: geen hoge hakken in het speellokaal 

 Schoenen zoveel mogelijk uit, zeker bij gebruik door leerlingen tijdens gym en oefenen. 

 We gaan niet voetballen met harde ballen. 

 Na gebruik van de speelzaal ruimen we alles netjes op, ook in overleg met 

medegebruikers. 

 Op vrijdag wordt de vloer van de speelzaal schoongemaakt, dus de speelzaal is dan leeg. 

 

Bibliotheek 

 In de bibliotheek is het rustig en ga je niet rennen. 

 We gaan heel voorzichtig om met de boeken. 

 We zetten alles netjes terug. 

 Groep 1 t/m 3 gaan alleen onder begeleiding naar de bibliotheek. 
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Kopieerruimte 

 Grote opdrachten pas na 8.30 uur of na schooltijd. 

 We ruimen het restmateriaal netjes op. 

 Alle spullen in de ruimte laten staan. 

 Leerlingen mogen alleen kopieeropdrachten halen, niet zelf kopiëren. 

 

Klas 

In de klas willen we graag een prettige en werkzame sfeer. Wat kun je daaraan doen? 

 Je juf of meester wil je graag iets leren. Laat zien dat je wilt leren. 

 Wees zuinig op je eigen en andermans spullen in de klas. 

 Help elkaar met opruimen. 

 Let op jezelf, de juf of meester let wel op de ander. 

 Mobiele telefoons en andere apparatuur laten we zoveel mogelijk thuis. 

 Tijdens de schooluren (ook tijdens het overblijven) laten we de mobiele telefoon uit. 

 We gaan niet eten en drinken als je aan het computeren bent. 

 Je gedraagt je ook netjes wanneer de juf of meester even de klas uit is of wanneer er 

een andere leerkracht voor de groep staat. 

 

Plein 

In de pauze willen we graag dat iedereen veilig en  met plezier kan spelen. Wat kun je daaraan 

doen? 

 We spreken de kanjertaal tegen elkaar. 

 Om binnen te blijven heb je toestemming nodig van je juf of meester. 

 In de pauzes en voor schooltijd mag je het plein alleen verlaten met  toestemming van de 

pleinwacht(en). 

 We spelen niet op de betonnen trap, dat is erg gevaarlijk. 

 Alleen groep 4 t/m 8 mogen boven spelen. 

 Op het plein mag je alleen met  ‘zachte’  ballen spelen. 

 We spelen niet tussen de fietsen. 

 De fietsen plaatsen we netjes tussen de rekken (2 per rek). 

 Fietsen op het schoolplein is altijd verboden, ook als de school uit is. 

 We gooien onze afval in de afvalbak.  

 

Zandbak 

 Het zand blijft in de zandbak of op de rand. 

 Als het regent spelen we niet in de zandbak. 

 

Grasveldje 

 Alleen leerlingen van groep 3 t/m 8 onder toezicht op het veldje. 

 Alleen op het veld als het droog is. 

 

Toezicht tijdens schooluren 

 ‘s Morgens voor schooltijd is er geen toezicht op het plein en gaan de kinderen meteen 

naar hun klas. 

 Als er kinderen buiten spelen is er altijd toezicht 

 



                                                                                                                                              

   
 

56 

                  

SCHOOLGIDS 2018 / 2019 

 

Gedragsregels vanuit kanjertraining 

Een en ander wordt ondersteund door een aantal gedragsregels. Op onze school hanteren wij een 

aantal basisafspraken welke vanuit de kanjertraining naar voren komen. Vanuit deze 

basisafspraken worden verdere regels gehanteerd: 

- wij vertrouwen elkaar 

- niemand speelt de baas 

- niemand lacht uit 

- niemand blijft zielig 

 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen opgroeien met normen en waarden. 

 

Opvoeden is een gezamenlijke taak van ouders en leerkrachten. Wij willen de kinderen op een 

positieve manier begeleiden op weg naar hun volwassenheid.  

Het scheppen van een goed leef - en leerklimaat staat daarbij voorop. Helderheid, aanvaarding en 

toepassing van goede omgangsvormen dragen bij aan een klimaat van rust en veiligheid. We hopen 

daarbij ook de steun van ouders te krijgen! 

 

Plagen, pesten … ons pestprotocol 

 

Hoe gaan wij hier nu mee om?  

● We nemen kinderen serieus. Als een kind praat over plagen of pesten is het geen zeurpiet of 

klikspaan, maar een kanjer. We zullen steeds praten met de kinderen die klagen en met de 

kinderen over wie geklaagd wordt. We zullen de kinderen met elkaar laten praten.  

● We maken duidelijke afspraken. Pesten mag niet, gepest worden mag je niet accepteren. 

Gebeurt dit toch, dan zullen we maatregelen nemen. Eerst zal dat een mondelinge afspraak zijn 

tussen kinderen en leerkracht. Mocht het pesten/gepest worden doorgaan, dan zullen de 

afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Ouders worden betrokken bij afspraken die we met 

kinderen maken. Alle kinderen en ouders worden verzocht hier volledig aan mee te werken.  

● De afspraken gelden niet alleen in school en onder schooltijd, maar ook daarbuiten. We zullen 

niet accepteren dat kinderen wraak nemen buiten school(tijd).  

● Het pestprotocol ligt op school ter inzage en is ook via onze website te downloaden.  

 

Kinderen leren  

● Dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn.  

● Dat je niet iedereen aardig hoeft te vinden, maar dat je wel aardig voor elkaar moet zijn.  

● Weerbaar te zijn.  

● Rekening te houden met elkaar.  

● Positief te kijken naar elkaar. (We kiezen ervoor om niet in detail allerlei “als” en “dan” 

situaties te beschrijven, maar zullen altijd alert zijn op pestgedrag. Onze motto is: positief 

kijken naar de ander.) Zie ook het onderwerp “Kanjertraining” in het hoofdstuk “werkwijze en 

methoden”. 
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Schorsing en verwijdering van leerlingen 

 

Gelukkig slagen we er in ons onderwijs in om problemen met leerlingen niet te laten escaleren. In 

goed overleg met leerling, leerkracht, directie en ouders worden veruit de meeste problemen 

vroegtijdig aangepakt en komt men in gezamenlijkheid tot een passende oplossing. 

 

Af en toe kan het echter gebeuren dat een oplossing in gezamenlijk overleg niet tot de 

mogelijkheden behoort. In die situatie kan worden overgegaan tot schorsing of zelfs 

verwijdering van een leerling. Juist vanwege het feit dat dit soort situaties sporadisch 

voorkomen is het volgen van de juiste procedure van groot belang voor alle betrokkenen. 

 

Aanleiding voor schorsing 

Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders 

onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Onder 

wangedrag verstaan we gedrag dat het gevoel van veiligheid aantast bij de medeleerlingen en/of 

leerkrachten. 

 

Procedure 

Voor het verwijderen van een leerling moet een procedure gevolg wordt waarbij leerling en 

ouders, de leerplichtambtenaar, het bestuur en de inspectie betrokken zijn. De beschrijving van 

deze procedure is op school aanwezig en kunt u via de locatiedirecteur in uw bezit krijgen. 

 

Gedragscode stichting OOK 

 

Binnen onze school vinden we het belangrijk, dat iedereen zich respectvol gedraagt. 

Daarom heeft stichting OOK een gedragscode beschreven waarin staat wat we hieronder 

verstaan. Daarin staat beschreven wat we van leerlingen, ouders, leerkrachten en overige 

medewerkers verwachten,  

De gedragscode geeft iedereen de ruimte te zijn wie hij/zij wil zijn en geeft aan hoe we vinden 

dat we met elkaar moeten omgaan. gelukkig kunnen we zeggen dat we op onze school een positief 

klimaat ervaren. Dat willen we graag ook in de toekomst zo houden. Daarom nemen we niet de 

volledige code op in de schoolgids, maar verwijzen we naar het bestaan van de code. Mocht 

iemand de code willen ontvangen, dan is de locatiedirecteur altijd bereid deze aan u te 

overhandigen. 
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Seksuele intimidatie 

 

Wij accepteren geen grappen met seksueel getinte, vernederende strekking. Evenmin accepteren 

wij vernederende toespelingen, insinuaties en vragen. Vanzelfsprekend accepteren wij geen 

ongewenste handtastelijkheden noch opgepaste en/of aanstootgevende benaderingen. Eveneens 

staan wij geen tekeningen en/of plaatjes toe die mensen als lustobject benaderen. 

 

De opzet van deze regels is dat zowel leerkrachten en leerlingen en ook andere personen die zich 

in de school bevinden, beschermd worden in de omgang met elkaar. Wel vinden we dat 

spontaniteit op de school moet blijven. Een aai, een arm als complimentje of troost moet kunnen 

als een kind daar behoefte aan heeft. 

 

Richtlijnen voor leerkracht en school zijn o.a.; 

 in geval van nablijven voorkomt de leerkracht een één- op één-situatie 

 bij RT is de werkplek open of zichtbaar door een raam 

 op het plein zorgen we voor een open situatie  

 we letten op e-mail tussen leerlingen onderling en leerling-leerkracht 

 bij het vermoeden van seksueel misbruik of mishandeling zal de school (directie) contact 

opnemen met AMK (advies- en meldcentrum kindermishandeling) 

 

Klachtenprocedure 

 

Leerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school aanwezig zijn, moeten zich veilig 

kunnen voelen. Zo proberen wij een prettige sfeer te creëren, willen we de organisatie soepel 

laten verlopen en streven we er naar beslissingen weloverwogen te nemen. 

 

Als u het idee heeft dat er iets mis gaat willen we dat u dat meldt. Waar doet u dat?  

 

 Uw vragen / opmerkingen / klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht 

van uw kind.  

 U kunt bij de locatieleider van de school terecht.  

 Als bovengenoemde personen naar uw mening geen oplossing bieden, kunt u zich wenden tot 

de vertrouwenspersoon van de school.  

 

Op school kunt u inzage krijgen in de klachtenregeling voor het openbaar onderwijs in de 

Gemeente Kampen. Hierin staat beschreven hoe een klacht behandeld zal worden door de 

vertrouwenspersoon. Dit gaat bijvoorbeeld na of door bemiddeling een oplossing kan worden 

bereikt.  

 

Zodanig begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij het 

bevoegd gezag (Bestuur Stichting OOK)  of de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar 

en algemeen toegankelijk onderwijs, waarbij de stichting is aangesloten. 

 

Ook in geval van ongewenste intimiteiten kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de 

school. Deze kunnen u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. Uiteraard kan dat ook 

rechtstreeks. 
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De jeugdarts bij de GGD behandelt ook klachten over agressie, geweld en discriminatie. U kunt 

haar rechtstreeks bereiken. (het adres en telefoonnummer kunt u vinden onder de Externe 

namen en adressen) 

 

Voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u dit 

tevens melden bij vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt vertrouwenszaken. 

 

 
 

Diverse activiteiten 

 

Begeleiding bij activiteiten 

 

Bij activiteiten onder schooltijd is altijd begeleiding vanuit de school aanwezig. Voorbeelden: 

bezoek Stadsgehoorzaal, schoolsportdag, schoolreizen en excursies. Vaak doen we daarnaast een 

beroep op ouders die begeleiden tijdens deze activiteiten. 

Buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school of scholen in samenwerking met 

verenigingen worden ook altijd door de leerkracht(en) begeleid. Voorbeelden: schoolvoetbal. 

 

We worden regelmatig gevraagd medewerking te verlenen aan buitenschoolse activiteiten van 

diverse verenigingen. Deze activiteiten worden niet door de school georganiseerd, maar we willen 

onze leerlingen deze activiteiten niet onthouden. 

Voorbeelden; voetbal- en damtoernooi. De leerlingen kunnen individueel of in groepsverband 

meedoen aan deze activiteiten. Ze zorgen zelf voor begeleiding (ouders of kennissen), waarbij de 

school natuurlijk kan bemiddelen. Incidenteel kan een leerkracht als belangstellende aanwezig 

zijn tijdens deze activiteiten. 

 

Afscheidsavond groep 8 

 

Er wordt jaarlijks een afscheidsavond voor groep 8 georganiseerd. De leerlingen van groep 8 

brengen voor alle ouders een musical. Er is deze avond ook gelegenheid om een drankje en hapje 

te nuttigen, al met al een heel gezellige avond.    

 

Avondvierdaagse 

 

De leerlingen vanaf groep 2 mogen elk jaar in schoolverband de avondvierdaagse meelopen. Groep 

2 t/m 5 loopt 5 kilometer. Groep 6 mag kiezen tussen beide afstanden. Groep 7 t/m 8 loopt 10 

kilometer.  

 

 

 

 

 

 

U begrijpt dat de juiste plek voor uw klachten niet op het schoolplein of, in de 

“wandelgangen‟ te vinden is. Dus komt u alstublieft gewoon naar ons toe! 
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Sporttenue 

 

Als de leerlingen in schoolverband deelnemen aan sportactiviteiten, krijgen de leerlingen een 

schooltenue in bruikleen. Direct na afloop moet dit tenue ongewassen, om kleurverschillen te 

voorkomen, ingeleverd worden. 

 

Excursies 

 

Indien mogelijk worden er activiteiten, passend bij het onderwijs, buiten de school 

georganiseerd. Meestal zullen projecten hier aanleiding voor zijn. Te denken valt aan: Een 

excursie naar een museum, een excursie naar de bibliotheek in het kader van de 

Kinderboekenweek, een excursie naar het bos in het kader van het herfstproject, 

omgevingsverkennende wandelingen, kinderboerderij, groepsvormende activiteiten, cultuur leren 

kennen e.d. of een school voor het voortgezet onderwijs. U wordt bijtijds op de hoogte gebracht. 

Regelmatig zal er een beroep gedaan worden op ouders om te rijden en te begeleiden. 

Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door 

een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan 

worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan 

vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals 

bijvoorbeeld een excursie van school. Een korte afstand is volgens het ministerie een afstand van 

maximaal 50km. 
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Foto’s 

Obs Wonderwijs maakt steeds meer gebruik van de website en sociale media als 

communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s en video’s. De website is een algemeen 

toegankelijk medium, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Voor het maken en 

publiceren van foto’s en video’s gelden echter wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s 

(en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.  

Voor het publiceren van foto’s en video’s op de website of sociale media, in de schoolgids en het 

meewerken aan opnames door externe instanties/partners moet daarom toestemming worden 

gevraagd. Graag willen wij van u weten of u wel of geen toestemming verleent voor publicatie van 

foto- en videomateriaal van uw kind(eren) gedurende de basisschoolperiode. Het streven is 

hierbij altijd dat uw kind voor buitenstaanders onherkenbaar in beeld wordt gebracht. We willen 

u vragen om al dan niet uw toestemming te verlenen voor: 

 ● het plaatsen van foto’s/video’s waarop uw kind voorkomt op de website. 

 ● het plaatsen van foto’s/ video’s waarop uw kind herkenbaar voorkomt op de sociale media 

pagina’s van school (bijv. Facebook). 

 ● het gebruiken van foto’s waarop uw kind herkenbaar voorkomt voor de schoolgids.  

● het publiceren van opnames door externe instanties/partners waarin uw kind herkenbaar 

voorkomt. 

 

Jarige kinderen 

 

We willen graag de verjaardag van uw kind vieren in de groep. Laat u vooraf even weten wanneer 

dat gaat plaatsvinden (dat is niet altijd op de verjaardag zelf)? 

Trakteren? Probeer het echte zoete snoepgoed te vermijden en trakteer gezond. Denkt u ook 

aan de kinderen die geen (varkens) vlees mogen eten en welke kinderen allergieën hebben. Voor 

de leerkrachten wordt nog wel een op een bijzondere manier getrakteerd. Dit is beslist niet 

nodig. Ook zij vinden een stukje kaas, een appel of iets dergelijks net zo lekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasviering 

 

Samen met Sinterklaas en zijn Pieten vieren groep 1 t/m 4 het 

feest in de zaal (en in de klas) waar o.a. een gezellig 

spelletjescircuit is uitgezet. Dit gebeurt met behulp van de 

ouders. In een vroegtijdig stadium hoort u van ons over de 

organisatie. De bovenbouw viert het feest in eigen klas 

(zonder ouders). Voorafgaand aan het feest wordt er vaak nog 

een extra activiteit voor de leerlingen georganiseerd. 
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Kerst 

 

In de laatste week voor de kerstvakantie organiseren wij elk jaar weer een kerstavond.. 

Voorafgaand aan het feest wordt er vaak nog een extra activiteit voor de leerlingen 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepenshow 

  

Met toneel, dans, zang en voordrachten verzorgen we regelmatig een groepenshow. De ouders 

van de desbetreffende leerlingen zijn bij de uitvoering van harte welkom. In de ochtend is er een 

uitvoering voor alle kinderen van de school. In de middag wordt de voorstelling voor ouders 

opgevoerd. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. In de jaarkalender kunt u zien wanneer de 

groep van uw kind aan de beurt is. 

 

Pleinfeest en/of sponsorloop 

 

Jaarlijks organiseren we een sponsorloop. De opbrengst wordt 

deels besteed aan een nader te bepalen goed doel en komt deels 

ten goede aan de school zelf. Om de twee jaar organiseren wij een 

gezellig pleinfeest. 
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Schoolfoto's 

 

Elk jaar worden er schoolfoto's gemaakt. Ook de niet-schoolgaande broertjes en zusjes kunnen 

aan het einde van de fotosessie gefotografeerd worden. 

 

 

Projectweek 

 

Elk jaar staat de school gedurende drie weken in het teken van een schoolbreed project. In de 

klassen wordt dan gewerkt met hetzelfde thema. Het project wordt afgesloten met een 

tentoonstelling en/of feest. 
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Namen en adressen 

 

Onze school:   obs  Wonderwijs 

Laanzicht 95 

8271 JZ IJsselmuiden 

(038) – 331 78 13 

info@obswonderwijs.nl 

 www.obswonderwijs.nl 

Locatiedirecteur Maarten van den Oetelaar   

 

Directeur bestuurder /   Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 

Raad van toezicht  Noordweg 87 

    8262 BP  Kampen 

(038) – 333 2243 

administratie@ookkampen.nl 

 www.ookkampen.nl 

 

Schoolbegeleiding:  Prisma 

    Marinus Postlaan 1a 

    8264 PB  Kampen 

(038) – 3312427 

administratie@trimarankampen.nl 

 

Passend Onderwijs  Samenwerkingsverband Kampen 

    Troelstrasingel 3 

    8262 SX Kampen 

    info@swvkampen.nl 

    www.swvkampen.nl 

 

School maatschappelijk 

werk:    Centrum voor jeugd en gezin 

    Wederiklaan 56 

    8262 DD Kampen 

     (038)-3370030 

     

    School maatschappelijk werker: R. Konijnenbelt 

 

 

 

 

 

mailto:info@swvkampen.nl
http://www.swvkampen.nl/
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Jeugdgezondheidszorg: GGD IJsselland 

    Zeven Alleetjes 1 

    8001 BL  Zwolle 

 (038) – 428 1428 

 www.ggdijsselland.nl 

   

    Jeugdarts: De heer  W.J. van Essen 

Jeugdverpleegkundige: Mevrouw  A. Kneepkens 

  

 

Inspectie:   Inspectie van het onderwijs 

    Kantoor Zwolle 

    Postbus 10048 

    8000 GA Zwolle 

(088) – 6696060 

 

Vertrouwensinspecteur 

voor het onderwijs:  Advies en meldpunt vertrouwenszaken 

(0900) – 111 3 111 

 

 

Extern vertrouwenspersoon:  Marijke van Loon 

(038) – 331 85 17 

em.vanloon@wxs.nl 

  

Onderwijsgeschillen  Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

 (030) – 2809590 

 www.onderwijsgeschillen.nl
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