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Naast deze schoolgids hoort de Jaarkalender.   
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De Wingerd 

 

heen en weer geslingerd 

zonder rust of duur 

was ik maar een Wingerd 

had ik maar een muur 

 

 

A. Roland Holst 

 

 

 

 

 

Roland Holst, de prins der Nederlandse 

dichters, droomde van een paradijselijke 

wereld. Hij vond dat de hedendaagse mens 

verdwaalde in techniek, staal en beton. 

Het houvast van de natuur, de ruimte en 

de stilte was verdwenen. De wingerd was 

er volgens hem beter aan toe. Deze 

klimplant had tenminste ruggensteun 

van een muur. 

 

De wingerd is een klimplant die snel wil 

groeien; niet rechtlijnig maar speels. 

Hij staat het liefst in het zonnetje, maar 

gedijt ook wel in de schaduw en is  

winterhard. 

 

 

‘De Wingerd’, een mooie naam voor onze 

school. 

 

Een muur voor houvast, speels groeien, 

in het zonnetje maar ook in de schaduw, 

kleurrijk en een vrucht voor anderen. 
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1.   Voorwoord 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij bieden wij onze schoolgids aan.  

Zit uw kind bij ons op school of overweegt u uw kind op onze school aan te melden? 

Dan is deze gids voor u bestemd! 

Naast deze schoolgids hoort de jaarkalender van het lopende schooljaar met daarin 

opgenomen schooljaar specifieke informatie.  

Onze schoolgids geeft algemene informatie over allerlei zaken die voor u van belang 

zijn, zoals: 

 het schoolbestuur, 

 de ideeën over het onderwijs op onze school, 

 onze manier van werken om deze ideeën te verwezenlijken, 

 de organisatie op de Wingerd, 

 de extra zorg die wij aan de kinderen bieden, 

 welke verwachtingen wij ten aanzien van de ouders hebben en wat u van de 

school kunt verwachten, 

 de sfeer die wij proberen te creëren. 

De schoolgids wordt elk jaar vernieuwd en aangepast. De schoolgids is eveneens te 

vinden en te downloaden via onze website.  

De schoolgids 2017 – 2018 is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad.  

 

We hopen dat deze gids een bijdrage levert aan de instandhouding van een goed 

contact tussen ouders en school en wensen de kinderen een goed schooljaar toe. 

 

Mochten er bij u toch nog vragen leven dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het team van de Wingerd 
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2.   Kenmerken van de Wingerd 

Missie 

De Wingerd biedt de kinderen en het personeel: 

Houvast en groei 

Visie 

De Wingerd is een school waarbinnen de kinderen, de ouders en de leerkrachten zich 

prettig voelen. Hierdoor ontstaat er een klimaat waarin iedereen in de organisatie kan 

en mag leren. 

Voor het optimaal ontwikkelen gaan we uit van de positieve acceptatie van het kind, 

de leerkracht en de omgeving. Vanuit deze acceptatie volgt elk kind een voor 

hem/haar passende leerstoflijn en krijgt hij de daarbij horende instructie. Op deze 

handelingsgerichte wijze trachten we de opbrengsten te optimaliseren. Dat maakt dat 

we op de Wingerd de zorg voor elk kind zo veel als mogelijk preventief inzetten en 

daar waar nodig curatief. Zo krijgt elk kind een stevige basis van waaruit het tot volle 

groei en bloei kan komen.  

Identiteit 

De Wingerd is een katholieke basisschool die open staat voor alle gezindten en voor 

niet-gelovigen. Aan de katholieke identiteit geven we vorm door het vieren van de 

katholieke feesten zoals Kerstmis en Pasen. Daarnaast vormen projecten 

levensbeschouwelijke vorming een element binnen ons onderwijs. Hierin staan 

thema’s centraal die gaan over: “Hoe om te gaan met elkaar? Hoe vier je samen feest 

of deel je samen verdriet? Hoe speel en werk je samen? Hoe leer je delen en helpen?”  

 

Naast het leren van de genoemde vaardigheden, vinden we het voorbeeld van de 

volwassenen van grote waarde. Hierbij bedoelen we het personeel, de ouders en 

incidentele bezoekers aan de Wingerd.  

Als school vinden we het van belang dat kinderen ook over andere godsdiensten leren, 

zodat kinderen elkaar kunnen begrijpen, samen leven en respecteren.  

Als school onderkennen we dat kinderen van elkaar verschillen. Dat betekent tevens 

dat we onderscheid kunnen maken in het aanbod van het onderwijs gericht op 

groepen / groepjes kinderen.  

Onze school is tegen vormen van negatieve discriminatie gericht op afkomst, geloof, 

geaardheid, handicap, of het zijn van jongen of meisje. 

 

Groei 

Onze school wil eraan meewerken dat het kind zelfstandig een gelukkige en ook voor 

anderen zinvolle plaats in onze democratische maatschappij kan vinden. Waarbij het 

kind zich zowel sociaal als economisch zelfstandig weet te redden. We zullen ons 

inspannen om ieders talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Tevens is het onderwijs 

op onze school er op gericht om de kinderen te begeleiden tot een kennis- en 

vaardigheidsniveau, dat voor dat kind optimale mogelijkheden voor succes in het 

voortgezet onderwijs biedt.  

Kinderen doen niet alleen op school kennis op. Ook in de thuissituatie, de 

verenigingen, clubs etc. leren kinderen veel. Daardoor kunnen steeds grotere 

verschillen tussen leerlingen ontstaan waar wij op in willen spelen. Wij willen proberen 

om elk kind een gezond gevoel van eigenwaarde mee te geven, zodat het optimaal kan 
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presteren en zich gewaardeerd en gezien weet. Drie basisbehoeften zullen hierbij 

constant een rol spelen: relatie, competentie en autonomie. 

De Wingerd vindt het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te leren; individueel 

en samenwerkend. Wij willen daarbij tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen 

van kinderen. Tevens willen wij de invloed van het kind op zijn/haar leren vergroten. 

De ontwikkeling van het kind is hierbij uitgangspunt.  

Naast de verstandelijke ontwikkeling van het kind vinden we zeker ook de sociale, 

lichamelijke en creatieve ontwikkeling van belang. In verband met de sociale 

ontwikkeling wordt er in alle groepen gewerkt met de methode ‘Programma 

Alternatieve Denkstrategieën” (PAD).  

De lichamelijke en creatieve ontwikkeling komen binnen onze school ruimschoots aan 

bod door middel van verschillende bewegingsvormen en werkvormen. 

 

Als team vinden wij een plezierig en geregeld contact met onze ouders heel belangrijk! 

Tenslotte zijn wij samen verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw 

kind(eren). 

 

Situering 

Basisschool De Wingerd is een school met een sterke wijkfunctie. Van de ongeveer 360 

kinderen die onze school bezoeken, is zo’n 95 % afkomstig uit de omliggende wijken 

van de school. Daarnaast wordt onze school bezocht door leerlingen uit andere wijken 

of plaatsen.  

Wij vinden het daarom van belang dat er een goede band is met de wijk. Dit zowel met 

de wijkbewoners die kinderen op onze school hebben, maar ook met de overige 

wijkbewoners. In dat kader hebben we ook regelmatig contacten met andere 

organisaties die in de wijk werkzaam zijn. U kunt hierbij denken aan: de Gemeente 

Nijmegen, het Mondial College, de andere basisscholen, sportverenigingen, 

wijkcentrum De Brack, politie, NIM, Tandem (welzijnsorganisatie), SOOS en KION. Dit 

alles vanuit de visie dat opvoeden niet alleen thuis en op school gebeurt, maar dat 

kinderen ook op andere plekken leren en zich ontwikkelen. Kort gezegd: “Opvoeden 

doe je samen.” 
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3.   Schoolbestuur: Conexus 

Stichting Conexus bestuurt in totaal 31 scholen, welke verschillen naar traditie, 

pedagogisch concept en naar wijken. Binnen Conexus willen we elkaar middels een 

lerend netwerk, scherp houden op gewenste ontwikkelingen. Wat is voor onze 

kinderen het beste? Waar willen we ons druk om maken? Hoe kunnen we voor onze 

kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren? Daarbij willen we meer en meer 

aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen. 

 

Ouders beschouwen we als belangrijke partners en we beseffen hoe scholen een 

spilfunctie hebben in zowel het leren als de sociale omgeving. Vanuit deze gedachte 

staat samenwerking als ‘partners in de opvoeding’ bij ons hoog in het vaandel. 

 

Conexus werkt met een Raad van Toezicht model en een Raad van Bestuur. Tevens 

wordt de inbreng van ouders en andere medewerkers gegarandeerd middels een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

 

Adresgegevens:  

Conexus 

Panovenlaan 1 

6525 DZ Nijmegen 

Tel.: 024 3733960 

Email: info@conexus.nu  

Internet: www.conexus.nu  

Het secretariaat is van maandag t/m donderdag bereikbaar tijdens kantooruren.  

    

mailto:info@conexus.nu
http://www.conexus.nu/
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4.   Onze leraren 

Binnen onze school zijn onze leraren het belangrijkste kapitaal om ons onderwijs 

kwaliteit te geven. We zien de leraren als cultuurdragers, vakmensen en mensen die 

zich continue blijven ontwikkelen. In de Jaarplanner vindt u het overzicht van de 

namen van onze leerkrachten en de bijbehorende groepen, c.q. taken.  

4.1  Vervanging van een zieke leraar 

Bij ziekte van een leraar wordt getracht externe vervanging te regelen.  

Indien geen externe vervanger beschikbaar is, wordt een interne oplossing gezocht. 

Mocht dit niet te realiseren zijn, dan kan er geen onderwijs worden gegeven. In dat 

geval wordt aan de ouders gevraagd het kind thuis te houden.  

4.2  Plaatsen van stagiaires  

Onze school vindt het van belang dat toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten, 

klassenassistenten, leerkrachten bewegingsonderwijs, etc. zich goed kunnen 

voorbereiden op hun beroep. Daarom bieden we studenten de kans op onze school 

stage te lopen. Afhankelijk van de student kan dit 1 tot meerdere dagen / dagdelen in 

de betreffende groep / groepen zijn.  
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5.   De ouders 

5.1  De ouders op de Wingerd 

Het team vindt het belangrijk om goed contact met de ouders te onderhouden. Tevens 

om elkaar wederzijds te informeren met betrekking tot de ontwikkeling van het kind, 

c.q. de school. In de afgelopen jaren hebben we steeds kunnen rekenen op een 

geweldige steun van ouders bij de uitvoering van allerlei zaken. 

Door de inzet van ouders kunnen we de kinderen in menig opzicht wat extra's bieden. 

Het blijkt ook steeds weer dat kinderen het waarderen dat hun ouder(s) op school 

komen om een handje te helpen. Daarom hopen we ook het komende jaar weer op 

een goede samenwerking.  

5.2  De medezeggenschapsraad (M.R.) 

Het meedenken en meebeslissen van de ouders is geregeld via de M.R.  

In de M.R. hebben ouders en teamleden zitting. De ouderleden worden gekozen (na 

een kandidaatstelling) door de ouders voor een periode van drie jaar.  

Ook personeelsleden nemen 3 jaar zitting in de M.R. De taken en de bevoegdheden 

van de M.R. zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO). 

 
De M.R. heeft zogenaamd instemmingsrecht bij zaken die voor haar van wezenlijk 

belang zijn zoals de goedkeuring van het schoolplan, de manier waarop ouders bij 

school worden betrokken of de besteding van de ouderbijdrage. In een aantal gevallen 

kan de M.R. gebruik maken van haar adviesrecht; bijvoorbeeld bij fusieplannen. Eén 

van de belangrijkste taken van onze M.R. is het bevorderen van overleg binnen de 

school. 

 

De MR heeft contact met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van 

Conexus. Op deze wijze wordt informatie uitgewisseld en heeft men invloed binnen de 

GMR.  

Het e-mailadres van de M.R. is: mr@wingerd-nijmegen.nl  

5.3 Oudervereniging (O.V.) 

Binnen onze school is een actieve Oudervereniging werkzaam. Alle ouders worden 

gevraagd lid te worden van de vereniging. Dit bij de aanmelding van uw kind. 

Lidmaatschap houdt in: 

- u deelt het belang van activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd, maar 

die voor de ontwikkeling van onze kinderen een grote meerwaarde zijn. U kunt hierbij 

denken aan het Kerstfeest, het Sinterklaasfeest, de Carnavalsviering en het 

schoolreisje.  

- u bent bereid de jaarlijkse contributie per kind te betalen. Deze wordt geïnd door de 

penningmeester van de O.V.  

 

Indien een ouder geen lid wenst te worden van de Oudervereniging en eveneens geen 

contributie wenst te betalen, wordt dit door de school gerespecteerd. De ouders / 

verzorgers moeten dan respecteren dat het kind vervolgens niet aan activiteiten e.d. 

mailto:mr@wingerd-nijmegen.nl
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kan deelnemen en bijvoorbeeld geen cadeautje zal ontvangen met Sinterklaas en niet 

mee kan tijdens het schoolreisje. 

Indien ouders de contributie niet kunnen betalen, wordt hen gevraagd contact op te 

nemen met de directeur van de school. Gezamenlijk wordt dan gekeken wat wel 

mogelijk is. Het kind zal dan niet worden buitengesloten van activiteiten e.d.  

 

Het bestuur van de O.V. bestaat uit 5 tot 17 personen. Binnen deze geleding wordt een 

secretaris, penningmeester en voorzitter gekozen. 

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar.  

Tevens fungeert zij als contactorgaan tussen ouders en school. Het Bestuur van de O.V. 

beheert de contributiegelden, bewaakt samen met leerkrachten de organisatie van 

bepaalde activiteiten en praat en denkt mee over schoolzaken die rechtstreeks te 

maken hebben met het belang van de kinderen en ouders. 

Het e-mailadres van de O.V. is ov@wingerd-nijmegen.nl  

 Contributie oudervereniging (ouderbijdrage) 

Het innen van de contributie gebeurt bij voorkeur via automatische incasso. Indien dit 

niet mogelijk is, krijgt u van de penningmeester automatisch een verzoek tot betaling 

van de contributie.  

Het Bestuur van de OV en medezeggenschapsraad bepalen de hoogte van de 

ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2017 – 2018 bedraagt deze € 37,50 per kind. 

Jaarlijks legt de penningmeester van de OV tijdens de Algemene Ledenvergadering 

verantwoording af over de besteding van de gelden. 

 

In groep 8 wordt i.v.m. de kosten voor het schoolverlaterskamp een extra bijdrage van 

€ 40,00 gevraagd. Deze bijdrage wordt niet via de OV maar rechtstreeks door de 

leerkracht geïnd. 

5.4 De klassenouders  

Elke groep heeft één (soms twee) ouder(s) die de groep vertegenwoordigt met 

betrekking tot klassenactiviteiten. U kunt hierbij denken aan de verjaardag van de 

leerkracht, het mede organiseren van excursies, het mede verzorgen van klas 

gebonden vieringen etc. Zij zijn in dit kader het eerste aanspreekpunt voor de 

leerkracht en de andere ouders van de groep. Mocht u interesse hebben in deze taak, 

dan kunt u dat aan de leerkracht laten weten. 

5.5   Ouderhulp 

Wij vinden de samenwerking met de ouders binnen onze school erg belangrijk. Bij veel 

onderwijskundige activiteiten en speciale excursies kunnen wij uw hulp en zorg goed 

gebruiken. Zeker bij het vervoer per auto naar diverse excursies. Wanneer er te weinig 

ouders zijn om te rijden en/of groepjes kinderen te begeleiden, gaan de uitstapjes niet 

door! 

Wij beseffen dat vele ouders door hun werk niet in staat zullen zijn, hun hulp aan te 

bieden maar daarom moedigen wij de hulp van andere betrokkenen bij de kinderen 

aan. Denk hierbij aan opa’s en oma’s, de oppas of juist al grote broers of zussen. Voor 

de kinderen op onze school is het prettig te merken dat het thuisfront meewerkt aan 

diverse activiteiten. 

mailto:ov@wingerd-nijmegen.nl
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5.6  Excursies met auto’s  

Bij vervoer met auto’s, is de bestuurder verantwoordelijk voor het dragen van de 

gordels door de kinderen, niet meer dan het wettelijke aantal kinderen in de auto te 

plaatsen, alleen die kinderen voorin te plaatsen die dat wettelijk mogen en zorg te 

dragen, indien wettelijk nodig, voor zitverhogers of kinderzitjes. Daarnaast dient de 

bestuurder een inzittendenverzekering te hebben. Benzinekosten kunnen helaas niet 

worden gedeclareerd. Eventuele kosten voor het parkeren van de auto, kunnen bij de 

leerkracht worden terug gevraagd met uitzondering van het schoolreisje. 

5.7             Jaarlijkse enquête onder de ouders 

Aan het eind van ieder schooljaar houden wij een anonieme enquête onder de ouders. 

In deze enquête kunnen de ouders hun waardering ten aanzien van de activiteiten en 

het onderwijs van de Wingerd aangeven en ook aangeven welke punten verbetering 

behoeven.  

De resultaten van de ouderenquête worden ieder jaar, aan het begin van het nieuwe 

schooljaar, bekend gemaakt aan de ouders. Dit gebeurt via de Nieuwsbrief. 

In het Jaarplan wordt vervolgens aangegeven welke acties de school onderneemt ter 

verbetering van de organisatie en het onderwijs. 

5.8  Informatie aan de ouders  

5.8.1  De informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een 

ouderavond. Ouders worden in de klas van hun kind ontvangen en op de hoogte ge-

bracht van de methoden en werkwijzen in de groep, speciale activiteiten, etc. Tevens is 

het een goede kans om kennis te maken met de groepsleerkracht(en).  

5.8.2  De nieuwsbrief 

Elke drie weken ontvangt u via DigiDuif een nieuwsbrief. Het doel van deze brief is te 

zorgen voor een goede informatiestroom naar ouders. 

In de nieuwsbrief vindt u veel onderwijskundige informatie, belangrijke data en 

gebeurtenissen. Specifieke informatie over de groepen en oproepen voor ouderhulp 

kunt u er ook in vinden. 

5.8.3  De website 

Via onze website kunt u relevante informatie vinden over onze school. Tevens is er 

informatie van de groepen op de site te vinden. Zij kunnen laten zien welke activiteiten 

hebben plaatsgevonden, gepland staan en wat er de komende tijd geleerd wordt. 

Hierbij wordt beperkt gebruik gemaakt van foto’s. De meeste foto’s van activiteiten 

kunt u terugvinden in de afgeschermde Digiduif omgeving. Gezien de wet op de 

privacy, zal aan u als ouder bij de aanmelding van uw kind op onze school worden 

gevraagd of uw kind wel/niet zichtbaar zijn op de website. Op school is een protocol 

ter inzage, m.b.t. gemaakte afspraken aangaande de inhoud van de website. Van de 

kinderen worden alleen de voornamen genoemd. 
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5.8.4  De inloopavond 

Twee maal per schooljaar organiseert de school inloopavonden. De inloopavond is 

bedoeld om ouders, maar ook opa’s en oma’s of de oppas, de kans te geven op een 

informele manier kennis te laten maken met de school en het werk van het kind. Een 

soort ‘open huis’ dus. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om de ontwikkeling van uw kind 

te bespreken. Hiervoor kunt u beter een aparte afspraak met de leerkracht maken. 

 

               5.8.5                           De rapportage 

De kinderen van groep 1-8 krijgen 2 keer per jaar een verslag m.b.t. de 

leerontwikkeling.  

Rond de herfstvakantie worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 ook uitgenodigd 

voor een tien-minuten gesprek, tijdens dit gesprek staat het welbevinden van het kind 

centraal.  

5.9   Ouderavonden / rapportavonden  

De kinderen van groep 1-8 krijgen 2 keer per jaar een verslag m.b.t. de 

leerontwikkeling. Voor de groepen 3-7 zijn dit de maanden februari en juni/juli. Voor 

groep 8 zijn dit de maanden januari en juni/juli en voor de groepen 1-2 zijn dit de 

maanden november en juni/juli. De ouders worden uitgenodigd voor een tien-

minutengesprek om aan de hand van het verslag over de ontwikkeling van het kind te 

praten.  

In de maand oktober worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 ook uitgenodigd voor 

een tien-minuten gesprek, tijdens dit gesprek staat het welbevinden van het kind 

centraal.  

Voor de kinderen van groep 8 vindt in januari het ‘adviesgesprek’ plaats, m.b.t. het 

voortgezet onderwijs. De groepen 8 krijgen naast de twee verslagen als afsluiting van 

de basisschool een certificaat. 

5.9.1  Gesprekken met gescheiden ouders  
Beide ouders ontvangen op verzoek (via het kind of de ouder bij wie het kind woont) 
een rapport / verslag. Er wordt 1 gesprek gepland op de ouderavond zelf, waarbij 
beide ouders aanwezig kunnen zijn. De ouders regelen onderling wie het gesprek 
bijwoont. Samen of 1 van de 2. Indien het voor de ouders niet mogelijk is om samen te 
komen, gezien de onderlinge relatie, dan kan met de andere ouder een gesprek 
gepland worden op een ander moment. Het initiatief voor een extra verslag en / of 
gesprek dient bij de betreffende ouder te liggen. Tijdens beide gesprekken worden 
alleen uitspraken gedaan over de schoolresultaten en het gedrag op school. Uitspraken 
over de thuissituatie, c.q. opvoeding zijn in deze niet aan de orde.  

5.9.2   Gesprekken m.b.t. kinderen (startend) in groep 1  

                                                  Voor startende kinderen is er voorafgaand een gesprek met ouder(s) / verzorgers. 
Indien uw kind op peuterspeelzaal de Verrekijker of Pino  zit, vindt voordat uw kind 
start op de Wingerd een ‘warme overdracht plus’ plaats. Dit is een gesprek waarbij 
aanwezig zijn de pedagogisch medewerker van de Verrekijker of Pino, de ouders en de 
beoogd leerkracht van de Wingerd. Aan de hand van door de pedagogisch 
medewerker en de ouders ingevulde “alle kinderen in beeld lijst”, wordt over de 
ontwikkeling van het kind gepraat. Na dit onderdeel, vindt een verdere kennismaking. 
plaats tussen ouders en leerkracht op de Wingerd.  
Voor ouders (verzorgers) van kinderen die van een andere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf komen zijn er ‘warme overdracht gesprekken’ aan de hand van de 



        - 17 - 

“alle kinderen in beeld” lijst. Hier zal de pedagogisch medewerkster dus niet bij 
aanwezig zijn. 
Nadat het kind ongeveer 8 tot 10 weken op de Wingerd zit, vindt een tweede gesprek 
plaats. Ook de leerkracht heeft dan “alle kinderen in beeld” lijst ingevuld en zal er over 
de start en voortgang gesproken worden. 

5.9.3    Bijwonen van stagiaires tijdens ouderavonden  
Stagiaires kunnen / mogen ouderavonden bijwonen.  
Wel wordt bij elk gesprek bij aanvang aan de ouders / verzorgers gevraagd of het goed 
is dat de student het gesprek bijwoont.  

5.9.4    Planning van de gesprekken  

Middels de jaarkalender, de website en de nieuwsbrief worden de ouders tijdig op de 

hoogte gebracht van de data van de gesprekken, zodat hiermee rekening kan worden 

gehouden. Voor de gesprekken kunnen de ouders zich intekenen op DigiDuif. 

5.9.5   Voorlopig adviesgesprekken groep 7 /adviesgesprekken groep 8 

Intern voorbereidingsoverleg om te komen tot het advies voor het vervolgonderwijs, 

vindt in de maand mei plaats als uw kind in groep 7 zit. Bij dit overleg zijn aanwezig: 

leerkrachten van de groepen 7 en de bouwcoördinator.  

Tijdens het tien-minutengesprek in juni/juli zal door de leerkracht van groep 7 het 

voorlopige advies besproken worden.  

In januari in groep 8 vindt het eigenlijke adviesgesprek plaats. Aanwezig tijdens de 

adviesgesprekken in januari zijn de leerkracht(en) van groep 8 en indien gewenst de 

bouwcoördinator.  
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6.   Algemene zaken De Wingerd 

6.1 Kennismaking - aanmelding -  inschrijving 

Indien u meer wil weten over basisschool de Wingerd, met het oog op eventuele 

aanmelding van uw zoon / dochter, dan kunt u de Open Informatieavond bezoeken en 

de Open Inloopochtend. Data staan vermeld op de website. 

U kunt echter ook een gesprek aanvragen met Jenny van Elk, coördinator onderbouw. 

Tijdens de avond / gesprek staan de volgende onderwerpen centraal: 

- Visie van de school 

- Pedagogisch klimaat 

- Wijze van werken 

- Samenwerking met ouders 

o Oudervereniging 

o Medezeggenschapsraad  

- Wederzijdse verwachtingen 

- Opbrengsten 

- Leerlingenzorg 

- Voor- tussen- en naschoolse opvang  

Tevens krijgt u een rondleiding, zodat u meteen veel van wat verteld is kunt zien / 

meemaken.  

 

Schoolwijzer  

Indien u vervolgens voor onze school kiest, kunt u zich via 

www.schoolwijzernijmegen.nl inschrijven. Daarbij kunt u onze school als eerste 

voorkeurschool opgeven.  

 

Definitieve inschrijving 

Na plaatsing door schoolwijzer, kunt u een vervolg afspraak maken met de onder- 

bouwcoördinator, voor het definitief inschrijven van het kind. Tijdens deze afspraak 

wordt het inschrijfformulier ingevuld en heeft u de volgende 2 documenten nodig: 

-  Identiteitskaart of paspoort van het kind 

-  De plaatsingsbrief van schoolwijzer. 

6.2 Schoolverzuim & verlofregeling 

Als uw kind niet naar school kan komen, om welke reden dan ook, geeft u dit zo 

spoedig mogelijk door aan school. Ook afspraken met huisarts, tandarts of specialist 

geeft u door aan de leerkracht of u belt de school. Verlofaanvragen dienen te lopen via 

de directeur van de school. Indien deze afwezig is, via de plaatsvervangend directeur.  

Ongeoorloofd afwezig zijn wordt gemeld bij de afdeling leerplichtzaken van de 

gemeente Nijmegen. 

Afdeling Werk en Inkomen 

t.a.v. Leerplichtambtenaar 

Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen  

tel: 024- 14024 

 

Daar de wet strikt is en de school daarbij aan dient te sluiten, vinden wij het belangrijk 

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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dat u op de hoogte bent van de regelgeving. Dit voorkomt verwarringen en 

verrassingen. De school zal zich houden aan de hier onderstaande regelgeving. 

 
6.2.1                                         De Leerplichtwet 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo 
schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.  
Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij 
ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. 
 

6.2.2                                         Verzuimprotocol 
Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de 
schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet. 
 

6.2.3                                         Verzuimregistratie 
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als 
een leerling van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de 
leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de 
schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de 
leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit 
waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. 
 

6.2.4                                         Verlofregeling voor 4- en 5- jarigen 
                                                  Kinderen van 4 en 5 jaar, mogen in geval van overbelasting (te vermoeiend om hele  
                                                  dagen / week naar school te gaan) 1 dag of 2 dagdelen per week thuis blijven. Dit 
                                                  uiteraard in overleg met de leerkracht en/of schoolleiding. 

 
6.2.5                                         Verlof wegens gewichtige omstandigheden (maximaal 10 schooldagen per jaar) 

De vraag om verlof dient vooraf aan de directeur te worden gesteld. 

De reden van afwezigheid (indien niet gepland) dient binnen 2 dagen na de 

afwezigheid te worden gemeld, met uitleg van redenen.  

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen in de volgende gevallen 

gegeven worden: 

- huwelijk van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, broers, zussen, 

ooms en tantes (bloedverwanten in de 3e graad), stiefvader, stiefmoeder, zwagers 

en schoonzussen 

- overlijden van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, broers, zussen, 

ooms en tantes (bloedverwanten in de 3e graad), stiefvader, stiefmoeder, zwagers 

en schoonzussen 

- ondertrouw van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, stiefvader, 

stiefmoeder, broers en zussen 

- ambts- of huwelijksjubilea van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, 

broers en zussen, stiefvader en stiefmoeder 

Tot de ambtsjubilea worden gerekend: de 25-, 40- en 50-jarige jubilea. 

Tot de huwelijksjubilea worden gerekend: de 25-, 40-, 50- en 60 jarige jubilea. 

- bezoek aan huisarts, specialist of tandarts 

- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 

schooltijden kan plaatsvinden 

- voor verhuizing, ten hoogste 1 dag 

- bij ernstige ziekte van ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, broers, 

zussen, ooms en tantes (bloedverwanten in de 3e graad), stiefvader, stiefmoeder, 

zwagers en schoonzussen 
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- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 

vakantieverlof 
 

Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de 

directeur van de school te worden voorgelegd. 

Verlof mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar worden gegeven.  

Aan kinderen die in de zomervakantie met hun ouders op thuislandbezoek gaan, mag 

geen extra verlof worden gegeven. Ook die bezoeken dienen dus binnen de normale 

zomervakantie plaats te vinden.  
 

6.2.6                                         Verlof wegens gewichtige omstandigheden ( meer dan 10 schooldagen per  
                                                                           schooljaar) 

Het betreft hier verlof waarbij het gaat om redenen die buiten de wil van de ouders 

gelegen zijn.  

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden van meer dan 10 

schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van 

de school bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.  

Verlof in deze kan gegeven worden, indien de ouders een verklaring van een arts of 

een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof 

noodzakelijk is op grond van medische of sociale gronden, betreffende een van de 

gezinsleden.  
 
6.2.7                                         Vakantieverlof 

                                                  Buiten de zomervakantie kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verlof voor een 

                                                  vakantie worden gegeven.  

Dit kan alleen dan wanneer kan worden aangetoond dat het beroep van de ouder(s) 

het onmogelijk maakt op een ander tijdstip vakantie op te nemen. Bij de aanvraag voor 

een vakantieverlof buiten de zomervakanties dient men dan ook een 

werkgeversverklaring af te geven aan de directeur.  

Dit verlof mag alleen worden gegeven wanneer de ouders gedurende een heel 

schooljaar geen gelegenheid hebben om op vakantie te gaan. Het verlof mag niet 

langer dan 10 schooldagen duren. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor een extra 

vakantie of een verlenging van een geplande schoolvakantie.  

 
6.2.8                                         School meldt ongeoorloofd verzuim 

Luxeverzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de 
leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele 
dagen gaat.  
 

                                                  Frequent te laat komen: school meldt regelmatig te laat komen bij de 
                                                  leerplichtambtenaar als een leerling regelmatig te laat komt, ook na herhaaldelijk  
                                                  aanspreken van ouders door school. Mocht een leerling 16x of meer te laat komen in  
                                                  een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke meldplicht. 
 
                                                 Frequent ziekmelden: school kan regelmatig ziekmelden van een leerling als zorg  
                                                 melden aan de leerplichtambtenaar of aan de schoolarts. Als ouders weigeren  
                                                 naar de schoolarts te gaan bij frequent ziekteverzuim dan is school verplicht dit aan de 
                                                 leerplichtambtenaar te melden. Onder frequent ziekmelden wordt verstaan 4 keer of  
                                                 meer per schooljaar. Een melding wordt alleen gedaan als het ziekteverzuim niet  
                                                 conform het ziektebeeld is. 
  

Als ouders/verzorgers ondanks een afwijzende beslissing toch hun kind niet naar 

school sturen, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur meldt dit aan 
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de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar roept de ouders/verzorgers op ter 

verantwoording. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van 

school houden wordt proces-verbaal opgemaakt.  

 

Wij realiseren ons dat bovenstaande nogal streng overkomt. Maar tevens zijn wij van 

mening dat het in het belang van de kinderen is dat zij de lessen zoveel mogelijk 

volgen. En daarnaast denken wij dat duidelijkheid betreffende dit onderwerp van 

belang is. 
 

6.2.9                                         Verzuimoverzicht 
Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de 
leerplichtambtenaar het verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit 
verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan 
wordt. 

                                                   
6.2.10                                       Bereikbaarheid leerplichtambtenaar 
                                                  Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn  
                                                  bereikbaar per e-mail:  leerplicht@nijmegen.nl                                                                                    

6.3 Dossiervorming en openbaarheid van gegevens 

Vanaf de aanmelding van uw kind op onze school wordt de start gemaakt met een 

dossier van uw kind. Ouders kunnen een afspraak maken om het dossier in te zien. 

Met het (digitale) dossier wordt vertrouwelijk omgegaan. Dit houdt in dat dit dossier of 

delen daarvan alleen door derden in te zien zijn of naar derden verstuurd worden, na 

toestemming van de ouders. 

6.4 Klachtenregeling   

Het kan soms voorkomen dat ouders een klacht hebben over het gedrag of een 

beslissing, dan wel het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing door 

een leerkracht, de directie, het bestuur of andere bij de school betrokken personen. 

Voor die gevallen heeft de school deze klachtenregeling.  

Het uitgangspunt bij een klacht is dat deze zal moeten worden opgelost binnen de 

school zelf. Als ouders een klacht hebben over het gedrag van een bepaalde persoon 

binnen de school, dan kan die klacht het beste besproken worden met de persoon om 

wie het gaat. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan 

de directie.  

Als ouders van mening zijn dat de klacht op de school niet naar behoren wordt 

opgelost, of men kan niet bij de directie terecht, dan kunnen zij zich richten tot de 

interne contactpersonen. 

Op onze school zijn dat: Marjolein Buijs en Simone Urban. 

In overleg tussen de ouder / klager en de interne contactpersoon, zal bekeken worden 

waar de klacht thuishoort. Dit is afhankelijk van de soort klacht en de zwaarte ervan. 

Indien van toepassing, o.a. bij seksuele intimidatie of machtsmisbruik, kan de klacht 

worden doorgespeeld naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Conexus, 

te weten: 

 

 

 

mailto:leerplicht@nijmegen.nl
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Dhr. Pieter- Jan Landsheer 

p/a: NIM maatschappelijk werk 

postbus 6841  

6503 GH Nijmegen 

Tel.: 024-3232751 
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7.  De organisatie van de school 

7.1   Algemeen 

De Wingerd wordt bezocht door zo’n 360 kinderen. Op de Wingerd werken ongeveer 

30 personeelsleden met verschillende functies. De functies en groepsindeling per jaar 

staan vermeld in de Jaarkalender.  

7.2 Groepsindeling - bouwen 

De school beschikt over 17 leslokalen en heeft 14 groepen. Deze groepen zijn verdeeld 

in twee ‘bouwen’: 

 

groepen 1 t/m 3:   onderbouw 

groepen 4 t/m 8:   bovenbouw 

 

Iedere bouw heeft een bouwcoördinator. Deze coördinator is niet alleen 

groepsleerkracht, maar geeft ook leiding aan de bouw en maakt daarom deel uit van 

het schoolmanagementteam. 

7.3 Schoolmanagement team (SMT)  

Het managementteam bestaat uit de directeur van de school en de twee 

bouwcoördinatoren. Hieronder vindt u de namen en de telefoonnummers van de 

leden van het managementteam. In spoedgevallen kunt u buiten de schooltijden met 

hen contact opnemen. 

 

directeur:    Floor Peeters              06 82222973 

coördinator bovenbouw /  

plaatsvervangend directeur:  Bart Stiphout  0485 577270 

coördinator onderbouw:  Jenny van Elk  06 20256471 

7.4  Interne Begeleiding   

Binnen de Wingerd werken we met intern begeleiders. Deze coördineren alle extra 

zorg die nodig is in relatie met de andere professionals. Dit zal in eerste instantie met 

de leerkrachten zijn. Daarnaast kan dit in relatie zijn met schoolmaatschappelijk werk, 

logopedie, orthopedagoog, schoolarts, motorisch remedial teacher, Bureau Jeugdzorg, 

BSOT etc. De intern begeleiders op de Wingerd zijn Hanneke Stapel en Jesse Ruijs. 
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7.5  Schooltijden 

Vanwege opvoedkundige en onderwijskundige redenen kiezen we voor een ruime 

middagpauze. Kinderen kunnen zo rustig lunchen en even ontspannen voordat ze weer 

naar school komen. 

 
De schooltijden zijn voor alle klassen als volgt: 

   

maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8.45u. - 12.15u. en 13.30u. - 15.30u.  

woensdag:      8.45u. - 12.15u. 

 

Noot: groepen 1-2: op vrijdagmiddag vrij  
 

Vanaf 15 minuten voor de aanvang van de lessen wordt er steeds door twee 

leerkrachten gesurveilleerd. Dit betekent dat er vanaf 8.30 uur en 13.15 uur toezicht is 

op de speelplaats. Wij vragen u om uw kind niet eerder naar school te sturen.  

’s Middags is de speelplaats tot 13.15 uur gereserveerd voor kinderen die overblijven. 

Vanaf 13.15 uur zijn alle leerlingen op de speelplaats weer welkom. 

7.6  Pauzes 

In de pauze spelen de kinderen in groepen buiten. De kleuters spelen verspreid over 

de dag buiten.  

Tijdens dit speelkwartier surveilleren leerkrachten. We stimuleren de kinderen tot 

samenspel, waarbij bepaalde afspraken en regels nageleefd moeten worden. Vanwege 

de veiligheid op de speelplaats hebben we met de kinderen afgesproken geen 

skateboards, steppen e.d. en (voet)ballen mee te brengen. In elke groep is een 

‘spelkist’ aanwezig die gevuld is met materiaal om in de pauze met elkaar te spelen.  

7.7  Onderwijskundige ontwikkelingen 

De komende jaren worden diverse onderwijskundige activiteiten verder ontwikkeld. 

Activiteiten die als doel hebben het onderwijs op de Wingerd te verbeteren en te 

vernieuwen.  

De acties hebben betrekking op: 

- de didactiek (hoe kunnen we kinderen op een andere manier laten leren),  

- taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen 

- rekenen 

- voortgang 1-zorgroute (volgen van de leerlingen en onderwijs afstemmen op 

behoeften van de leerlingen) 

- het pedagogische klimaat 

- wetenschap en techniek 

- meer begaafdheid 

- gedragsstoornissen bij kinderen 

- de creatieve vakken 

- versterken van spelend leren in groep 1-2 

 

We beschouwen het dan ook als een sterke kant van onze school: een enthousiast en 

professioneel team dat het belangrijk vindt om aan onderwijsvernieuwing te werken. 
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Daarbij wordt niet geschroomd om ‘de handen uit de mouwen te steken’. 

Voor een totaaloverzicht en bijbehorende planning kunt u op school het Schoolplan 

inzien en tevens informeren we u over ontwikkelingen middels de Nieuwsbrief. 

7.8 Didactisch handelen 

De activiteiten hebben allemaal hetzelfde uitgangspunt: 

de betrokkenheid bij het leren vergroten door het aanbieden van betekenisvolle 

opdrachten. Dit betekent dat op school niet alleen les gegeven wordt volgens de 

methodes (waarbij de leerkracht de leider is van het leerproces), maar dat wij 

daarnaast het onderwijs zo inrichten dat kinderen meer invloed krijgen op wat ze willen 

leren. De leerkracht krijgt dan de rol van begeleider van het kind. 

Daardoor ontstaat voor de leerkrachten ook de mogelijkheid om meer rekening te 

houden met de verschillen tussen kinderen. 

Wanneer kinderen meer invloed krijgen op de leerstof en er steeds meer rekening 

gehouden wordt met verschillen tussen kinderen, wordt het voor de leerkracht steeds 

belangrijker om goed te volgen welke leerstof er door kinderen beheerst wordt en 

welke leerstof vervolgens aan de orde moet komen.  

7.9           Taal / lezen 

De leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 zijn actief bezig met het onderwerp 

‘beginnende en ontluikende geletterdheid’. Continu wordt nagedacht over de wijze 

waarop jonge kinderen gestimuleerd kunnen worden op een speelse manier om te 

gaan met letters en geschreven taal.  

In de groepen 1-2 staat hierbij de methode Schatkist centraal.  

In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen hierbij wordt de methode Veilig 

Leren Lezen gebruikt. 

In de groepen 4 t/m 8 wordt de nadruk gelegd op het voortgezet technisch lezen, 

spelling, woordenschat, taalbeschouwing en begrijpend lezen. 

De methodes die hierbij gebruikt worden zijn: 

 - Staal: spelling, taalbeschouwing en woordenschat 

 - Estafette: voortgezet technisch lezen 

- Tekstverwerken: begrijpend lezen en studerend lezen 

- Nieuwsbegrip XL 

Dagelijks worden er 5 woorden aangeboden (vijfwoordendictee). Dit zijn woorden die 

al een lange tijd geleden aan bod zijn geweest of die kort geleden behandeld zijn. Bij dit 

vijfwoordendictee vindt dus een herhaling van spellingsregels plaats 

 

              7.10                    Rekenen 
                                           
Vanaf de peuterleeftijd wordt al een start gemaakt met het verkennen van het tellen en 

het getalbegrip. De kinderen hebben vaak al enige kennis van het tellen voordat ze op 

school starten met het ‘rekenen’. In de kleuterklassen wordt vooral vanuit speelse en       

concrete situaties het tellen geoefend, waarbij het bronnenboek van ‘Wereld in 

Getallen’ als inspiratiebron dient. Hierbij vormen de kinderen een start van het 

getalbegrip dat van groot belang is in de hogere groepen. In de kleuterklassen wordt 

daarnaast ook begripsvorming zoals ‘meer/minder’, ‘groter/kleiner’, etc. geoefend. Ook 

het ruimtelijk inzicht wordt met leuke en activerende activiteiten verkend.  

Vanaf de groepen 3 krijgen de kinderen ongeveer 1 uur per dag rekenonderwijs. We 
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werken met de methode ‘Wereld in Getallen, versie 4’. 

Verschillende domeinen worden ervaart, geoefend en geleerd. We onderscheiden 

hierin 4 domeinen; getallen, bewerkingen, meten en meetkunde en verhoudingen. 

Hierin vallen alle oefeningen zoals het rekenen tot 1000, de (deel)tafels, klokkijken, 

geld rekenen, etc.  

Bij het rekenen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de 

mogelijkheden van het kind. Om dit te verwezenlijken werken we in drie 

niveaugroepen (aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 3). Zo krijgen de kinderen die weinig 

moeite hebben met het rekenen extra uitdagende taken en krijgen de leerlingen die 

wel moeite hebben extra uitleg en instructie en begeleiding binnen een kleinere groep. 

Zo proberen we het maximale uit elk kind te halen op een niveau waarbij het kind zich 

prettig voelt. 

Om dit alles te verwezenlijken werken we met de methode ‘De wereld in getallen; 

versie 4’ van uitgeverij Malmberg. Waar nodig vullen we de methode aan met extra, 

verrijkende materialen om de gewenste doelen te behalen.  

 

 

7.11                                  Schrijven 
 
                                          Binnen het vakgebied “schrijven” onderscheiden we de volgende doelstellingen:  
                                                  De ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie, de grove en fijne motoriek en de oog- 
                                                  hand coördinatie.  

De leerlingen kunnen symbolen en lettertekens technisch goed vormen, waardoor hun 
handschrift leesbaar, verzorgd en vlot wordt.  
De leerlingen ervaren dat schrijven een middel van expressie en communicatie is en 
weten hun technische vaardigheid in het schrijven zo aan te wenden dat dit 
functioneel is voor expressie en communicatie. De leerlingen leren vanaf groep 3 
methodisch schrijven.  

In de kleutergroepen bereiden we voor op het leren schrijven. Hiervoor gebruiken we 

de methode “Schrijfatelier”. Vanaf groep 3 werken we met de methode 

“Pennenstreken”. Pennenstreken is een schrijfmethode met een doorgaande lijn van 

groep 3 t/m 8. In groep 3 en 4 vindt het aanvankelijk schrijven plaats. Hier staat het 

aanleren van de schrijfletters in kleine letters en hoofdletters centraal. In de groepen 5 

t/m 8 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook het 

schrijven op tempo aan bod komt. 

Vanaf groep 4 schrijven de kinderen met een pen. 

 
 
7.12                                 Wereldoriëntatie 
 
                                         In groep 3 maken we gebruik van de methode “Veilig de wereld in”. 

                                                 De methode blijft dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. De kennisgebieden 

                                                 aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek komen er in samenhang in terug. 

                                                 In de groepen 4 t/m 8 hanteren we de methodes Brandaan (geschiedenis), 

                                                 Meander (aardrijkskunde) en Naut (natuurkunde en techniek). 

                                                 In de methode van groep 4 zijn bovenstaande vakken geïntegreerd. De combinatie van 

                                                 van spelen en leren staan hierin centraal. 

                                                 In de groepen 5 t/m 8 worden deze vakken apart gegeven.  

                                                 Brandaan legt een duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat geschiedenis voor  

                                                 kinderen een betekenis krijgt. 

                                                 Meander laat kinderen echt om zich heen kijken en daagt ze uit om de betekenis en  

                                                 samenhang van alledaagse dingen te zien. Verder komt ook de topografie aan de  
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                                                 orde.  

                                                 Naut heeft veel aandacht voor natuurkunde, biologie en techniek. 

                                                 Verder wordt er gebruik gemaakt van de leskisten van “De Bastei”. 

 

                            
7.13                                 Wetenschap en techniek 

                                           
                                                 Recente veranderingen in het onderwijsland hebben ertoe geleid dat er een 

                                                 ‘techniekpact 2020’ in het leven is geroepen. Het doel van dit pact is om alle leerlingen 

                                                 in het basisonderwijs les te geven in wetenschap en techniek. Wij stellen een  

                                                 invoeringstraject in van 2015 tot 2019. Tijdens deze periode werken we naar de  

                                                 volgende te realiseren doelen toe: 

                                 Onze methodes voor Natuuronderwijs worden aangevuld met experimenten, proeven 

                                  en practica, zodat de kinderen praktisch bezig zijn met wetenschap en techniek. Dit  

                                  heeft als doel de aangeboden kennis beter te laten verankeren en tegemoet te komen  

                                  aan diverse leerstijlen. 

                                                  We werken jaarlijks, schoolbreed, aan een project rondom de didactiek van het  

                                                  onderzoekend leren. Deze didactiek stelt de kinderen in staat om in de huid van een 

                                                  onderzoeker te kruipen: ze formuleren een onderzoeksvraag; zetten een eigen  

                                                  onderzoek op; voeren het onderzoek uit; en presenteren deze. Via deze werkwijze 

                                                  bereiden we kinderen voor op vaardigheden die gevraagd worden in het latere leven  

                                                  zoals, problemen oplossen, creatief denken, samenwerken en kritisch nadenken. In  

                                                  dat kader werken we ook aan: 

                                  Een project rondom het ontwerpend leren; schoolbreed en jaarlijks terugkerend. Bij   

                                  deze werkwijze leren kinderen een technisch product te ontwerpen dat voldoet aan 

                                   bepaalde eisen; het product te maken, te evalueren en aanpassingen te doen.  

                                                   We continueren de volgende zaken: 

                                   De school heeft een samenwerkingsverband gesloten met NXP. Op deze wijze willen  

                                    we de interesse van kinderen in wetenschap en techniek vergroten en tevens de 

                                   kennis van professionals in de school halen. NXP verzorgt gastlessen, practica en 

                                   excursies naar het bedrijf. 

                                   De kinderen werken met de opdrachten uit de Techniektorens en andere  

                                    constructiematerialen (LEGO/Meccano). Kinderen voeren zelfstandig (na instructie   

                                    van de leerkracht) of onder toezicht van ouders een grote diversiteit van technische 

                                   opdrachten uit.  

                                                   Wetenschap en techniek moet niet gezien worden als een losstaand vak. Door met 

                                                   proeven, experimenten, practica en het onderzoekend en ontwerpend leren 

                                                   betrokken bezig te zijn vergroot je bij kinderen de taalvaardigheid, woordenschat,  

                                                   creatief denkvermogen en ruimtelijk inzicht. Ook wordt het geleerde bij de rekenles  

                                                   op een betekenisvolle manier in de praktijk gebracht. 

7.14 Informatietechnologie 

Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden…… 

Technologie heeft de manier waarop wij samen werken en samen leven behoorlijk 

veranderd. Hierdoor zijn er nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe 

vaardigheden. In het onderwijs noemen we dit 21st century skills. Vertrekkend vanuit 

talenten en interesse van kinderen kijken wij naar mogelijkheden om kinderen 

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/
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vaardigheden te laten ontwikkelen die nodig zijn in de huidige kennissamenleving.  

Denk bijvoorbeeld aan samenwerken met elkaar, ervaringsleren(natuurlijk leren), 

problemen oplossen, kritisch nadenken, creativiteit. ICT zien wij daarbij als hulpmiddel 

ter ondersteuning van het leerproces waardoor kinderen ICT-vaardiger worden vanuit 

betekenisvolle contexten en leerarrangementen. 

ICT is dus iets wat niet  “los” staat maar is verweven in het onderwijs van alledag.  

Kinderen komen ook op steeds jongere leeftijd online. Het is daarom van belang 

kinderen mediakennis aan te reiken. Wij willen de kinderen op onze school stimuleren 

zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te 

gaan. Dat maakt hen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen! Daarom 

werken wij vanaf schooljaar 2017-2018 vanaf groep 1 t/m 8 met het Nationaal Media 

Paspoort. 

In de groepen 1-2 kiezen de kinderen zelf hun opdracht via een digikeuzebord tijdens 

de werk-les. Zo kan de leerkracht ook zien hoelang een kind aan een werkje werkt en 

zelfs met welke kinderen. 

Om lessen nog levendiger te maken gebruiken wij in de groepen 1 t/m 8 digitale 

Prowise touchscreens. Hoe kan een leerkracht nu beter uitleggen wat een dwarsfluit is 

als je gelijk hem kunt horen en zien. Een geschiedenisles wordt levendiger met het 

kijken naar een filmpje hoe Columbus Amerika ontdekte. Met Google Streetview een 

verkeersituaties in je buurt te bekijken en bespreken om zo veiliger naar school te 

lopen of fietsen.  

Engels leren door muziek? Ja, het kan echt met Groove.me. Samen op een leuke 

manier je Engels eigen maken. 

Met de groep interactief vragen beantwoorden via je tablet die verbonden is met het 

digibord voor in de klas? Dat doen wij met Pro Connect.  

 

Op onze school hebben wij een goed draadloos netwerk. Daarom zetten wij ook steeds 

meer in op “mobile devices”(mobiele apparaten) Hierdoor zijn kinderen niet meer 

gebonden aan een vaste werkplek maar kan overal in de school gewerkt word. 

Tenslotte is onze vorm van oudercommunicatie ook digitaal. Via DigiDuif blijft u op de 

hoogte via de mail of via uw app op de smartphone. Ook kunt u bijvoorbeeld zelf 

kiezen welke tijd u graag met de groepsleerkracht spreekt op de ouderavond. Tevens 

heeft elke groep een eigen groepspagina. Hier kan de groepsleerkracht foto’s plaatsen 

van de groep, agenda-items specifiek groepsgericht melden. Dit alles in een 

afgeschermde omgeving. 

7.15 Onderwijsmethoden 

Rekenen De Wereld in Getallen (versie 4) 

 Schatkist (groep 1-2) 

Taal/lezen/spelling Schatkist (groep 1-2) 

 Veilig Leren Lezen (groep 3) 

 Staal (groep 4 t/m 8) 

 Estafette (groep 4 t/m 8) 

https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders
https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders
https://www.digikeuzebord.nl/
http://www.groove.me/
https://www.prowise.com/nl/presenter-software/proconnect/
https://www.digiduif.nl/aanmelden/
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 Nieuwsbegrip (5 t/m 8) 

 Tekstverwerken (groep 4 t/m 8) 

Schrijven Schrijfatelier (groep 1-2) 

 

Wereldoriëntatie 

Pennenstreken (groep 3 t/m 8) 

De Wereld In (groep 3)  

Leskisten van de Bastei 

Geschiedenis Brandaan (groep 4 t/m 8) 

Aardrijkskunde Meander (groep 4 t/m 8)  

Natuurkunde 

Studievaardigheden      

Naut (groep 4 t/m 8)  

Blits (groep 5 t/m 8) 

Engels Groove me ( groep 7 en 8 ) 

Muziek / tekenen / 

handvaardigheid / drama 

Moet je doen  

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep 1-2)  

 Planmatig bewegingsonderwijs (groep 3 t/m 8) 

Catechese Methode: Hemel en Aarde 

 
Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 

PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) 

Techniek Schatkist ( groep 1-2) 

 
Techniektorens  

 
Naut 

7.16   Bewegingsonderwijs 

De kleutergroepen gymmen in de speelzaal. De kinderen gymmen in de kleren, wel 

dragen zij gymschoenen. Deze schoentjes blijven op school. De kleuters gymmen 2 

keer per week. Eén keer hebben zij een bewegingsles en één keer spelles. 

Er wordt gewerkt met de methode “bewegingsonderwijs in het spellokaal”.  
De groepen 3 t/m 7 hebben tweemaal per week les in de gymzaal Leuvensbroek. De 
groep 8 en groep 7 J-B hebben gymles in sportzaal De Horstacker.  
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat alle kinderen gymmen in sportkleding en op 

sportschoenen. In verband met veiligheid dienen de kinderen sieraden, oorbellen e.d. 
uit / af te doen. Het is de bedoeling dat uw kind de gymkleding na elke les mee naar 

huis neemt voor een wasbeurt. De gymtijden staan vermeld in de Jaarkalender. 



        - 30 - 

7.17 Kunstzinnige vorming 

In 't kader van de kunstzinnige vorming van de kinderen nemen wij elk jaar deel aan 

het cultureel jaarprogramma van “Cultuur en school Nijmegen”. Er worden gastlessen 

aangeboden of gaan een voorstelling bekijken. Ieder jaar wordt een kunstdiscipline 

behandeld. 

Deze service is mogelijk dankzij een grote financiële bijdrage van het rijk en de 

gemeente Nijmegen. In dit kader hebben we regelmatig overleg met “Cultuur en 

school, Nijmegen”. Voor informatie zie de website: www.cesn.nl 

We werken met de digitale methode “Laat maar zien”. 

Als bronnenboek wordt gebruik gemaakt van: “Moet je doen”. 

7.18 Bibliotheek op School (BoS) 

Op de Wingerd is een “bibliotheek op school”, ook wel BoS genoemd. De reden 

hiervoor is, dat wij als school het belangrijk vinden de kinderen van een goed 

leesaanbod te voorzien. Door de bibliotheek naar school te brengen, zorgen we voor 

een brede variatie in boeken, die voorzien in verschillende genres en verschillende 

leesniveaus. Hierdoor kunnen kinderen blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling. 

Daarnaast zal de leesmotivatie vanwege het ruime aanbod aanwezig blijven. 

Kinderen krijgen zelf de mogelijkheid om boeken te zoeken en te lenen. De bibliotheek 

zal op verschillende tijden geopend zijn. De tijden zullen deels vallen onder schooltijd, 

zodat de kinderen op vaste tijden zelfstandig de boeken kunnen lenen. Na schooltijd is 

er de mogelijkheid voor de kinderen om samen met ouders leesboeken uit te zoeken. 

Ouders hebben hierbij de mogelijkheid om hun kind te helpen en om boeken te kiezen 

waarvan zij denken dat ze aansluiten bij de beleving en niveau van hun eigen kind. 

Op de website van de school staat een link van Bieb op school.  

Via deze link kunnen  kinderen  op school en thuis boeken zoeken en  reserveren. 

Aan het begin van het schooljaar komt een medewerker van de bibliotheek uitleg 

geven in de groepen 4 tot en met 8 over dit programma. 

Alle kinderen krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord  om in te loggen op 

Schoolwise. 

7.19            Klassendienst 

Vanaf groep 3 hebben de kinderen op toerbeurt gedurende een week klassendienst. 

Dit houdt in dat ze na schooltijd mede zorg dragen voor de verzorging van de klas. 

Gemiddeld duurt een dienst 10 tot 15 minuten. 

7.20 Schoonhouden van de schoolomgeving 

Naast de klassendienst is er ook een soort ‘speelplaatsdienst’. Elke schoolweek zorgt 

een groep voor het schoonhouden van de speelplaats en de tuin van de school. 

 

 

 

http://www.cesn.nl/
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7.21 Collectieve ongevallenverzekering. 

Voor de kinderen (en hulpouders) is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

De verzekering is van kracht tijdens de schooluren en het rechtstreeks gaan van huis 

naar school en omgekeerd (ten hoogste gedurende één uur voor en één uur na de 

schooltijden). Ook tijdens de schoolreis en excursies zijn de kinderen verzekerd. 

 

De verzekering keert uit bij overlijden, lichamelijk letsel en blijvende invaliditeit. 

Allereerst dienen ouders een beroep te doen op hun eigen ziektekostenverzekering. 

De wet geeft aan dat een leerkracht of hulpouder niet aansprakelijk is voor een niet te 

voorkomen ongeluk. Hiervan is sprake wanneer er voldoende toezicht was of normale 

opdrachten zonder onverantwoord risico werden gegeven. 

 

LET OP  

De school is niet verzekerd tegen materiële schade aan het schoolgebouw, 

leermiddelen of persoonlijke eigendommen van kinderen en ouders! De school is dan 

ook niet voor verlies en / of beschadiging van dergelijke schade verantwoordelijk. Deze 

schade zal bij de ouders verhaald worden. Het is daarom van belang dat u zelf een 

wettelijke aansprakelijkheid verzekering heeft. 

Zo is ook het stallen van de fietsen op eigen risico. Zorgt u dus zelf voor een 

fietsverzekering.  

7.22            Gevonden voorwerpen 

Kleren en andere spullen die op school blijven liggen worden door de conciërges 

verzameld. Op, via de Nieuwsbrief aangekondigde momenten, worden de gevonden 

voorwerpen op het Wingerdplein uitgestald. U kunt dan de verloren spullen komen 

ophalen.  

Spullen die daarna nog blijven liggen, worden meegegeven voor een goed doel.  

7.23 Calamiteitenplan / ontruimingsplan 

De Wingerd beschikt over een calamiteitenplan. Een kopie van dit plan is in elke klas 

aanwezig. In dit plan wordt beschreven welke acties wij moeten ondernemen bij 

brand, een gaswolk, explosiegevaar of een bommelding. Dit plan wordt met de 

leerlingen besproken en er vindt twee maal per jaar een ontruimingsoefening plaats. In 

geval van ontruiming verzamelen wij ons, per groep, in het Mondial College. 

Naast dit calamiteitenplan zijn in het gebouw ook plattegronden aanwezig. Daarop 

staan vluchtwegen duidelijk aangegeven. Ook zijn de teamleden geïnstrueerd hoe te 

handelen bij een calamiteit. 

Enkele teamleden hebben een opleiding voor bedrijfshulpverlener gevolgd. Zij zien 

erop toe dat de veiligheid van de kinderen en het gebouw van goede kwaliteit blijft. 

Tevens zorgen zij ervoor dat het calamiteitenplan actueel blijft. 

7.24 Schoolfotograaf 

Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Er wordt van elk kind een 

individuele foto gemaakt. Tevens worden er groepsfoto’s genomen en foto’s van 
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broertjes en zusjes die op onze school zitten. Afname van de foto’s is geheel 

vrijblijvend. 

7.25 Sponsoring   

Op school is een sponsorprotocol aanwezig, welke door de M.R. is goedgekeurd. 
Ouders kunnen dit op school inzien.  
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8                          Specifieke informatie van de groepen 

8.1                             De groepen 1 en 2 

8.1.1  Onderwijs aan kleuters 

Aan het begin van het schooljaar is het aantal kinderen in de kleutergroepen ongeveer 

25 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen er nog kleuters bij.  

 

Wij hebben gekozen voor gemengde kleutergroepen 1-2. Dat wil zeggen dat 4, 5 en 6-

jarigen bij elkaar in een groep zitten. Dit heeft veel sociaal/pedagogische voordelen. 

Jongere kinderen leren veel van ouderen en voelen zich vaak sneller thuis. Bovendien 

kan een jonger kind dat wat verder is, al ongedwongen bepaalde activiteiten met 

oudere kinderen meedoen. Een ouder kind dat wat moeite met het niveau van werken 

heeft, kan zich bij jongere kinderen aansluiten zonder het gevoel te hebben te falen. 

Ontwikkelen van de zelfstandigheid speelt in de onderbouw een grote rol. Kinderen 

leren keuzes maken en zelf initiatieven nemen. Verder stimuleren wij het kind zijn 

eigen plan te bedenken en oplossingen te bedenken om het plan uit te voeren. In de 

onderbouw werken we met digitale planborden waarmee kinderen dagelijks hun eigen 

planning kunnen maken of de door de leerkracht gemaakte planning kunnen zien.  

 

Spel is een activiteit die in de kleuterperiode betekenisvol, zinvol en ontwikkelend is. 

We werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de 

kleuters. Binnen die thema’s zijn er allerlei spelactiviteiten en activiteiten rondom 

verhalen en boeken. Uitbreiding volgt er dan naar lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. 

Bijvoorbeeld:  in een van de hoeken is een ziekenhuis ingericht waar zich een 

rollenspel afspeelt (taal). Een dokter schrijft recepten uit (schrijven). In een andere 

hoek is een apotheek waar flesjes worden gevuld en pillen gedraaid (meten en wegen). 

8.1.2                     Zindelijkheid 
Op jonge leeftijd kan er natuurlijk altijd een ongelukje gebeuren, maar de school  
rekent  erop, dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan als het bij 
ons op school komt. De leerkrachten in de onderbouw hebben geen tijd om kinderen 
te verschonen of de mogelijkheid om voor kinderen een zindelijkheidstraining in het 
programma op te nemen. Kinderen, die nog niet zindelijk zijn, worden nog niet 
toegelaten op school. Er zullen dan afspraken gemaakt worden over een nieuwe 
streefdatum, waarop uw kind wel naar school kan. 

8.1.3                                        Samenwerkingsverband Vroeg- en Voorschoolse Educatie 

Samen met peuterspeelzaal De Verrekijker vormen wij een samenwerkingsverband. 

Wij hechten er waarde aan om met enige regelmaat met de peuterspeelzaalleidsters 

van gedachten te wisselen over onze visie m.b.t. omgaan met het jonge kind en het 

volgen van de ontwikkeling van peuters en kleuters. Bij de overgang van 

peuterspeelzaal naar de basisschool vindt er een ‘warme overdracht plus’ plaats. (zie 

‘gesprekken m.b.t. kinderen startend in groep 1)  

 

8.1.4                                         Schakelklassen  
Voor kinderen in groepen 1 en 2 die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben 
in hun taalontwikkeling bestaat er een mogelijkheid om deel te nemen aan de 
Schakelklas. Het doel is om de woordenschat van de kinderen te vergroten en om de 
kinderen veel uit te nodigen zelf actief taal te gebruiken. We proberen aan te sluiten bij 
de thema’s in de klas en veel aandacht te besteden aan pre-teaching. D.w.z. dat we de 
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kinderen datgene aanbieden wat ze in de volgende week ook in de klas aangeboden 
krijgen. Op deze manier hebben de kinderen al een voorsprong op de te leren woorden 
en weten zij ook al het een en ander over het thema. En hopelijk geeft ze dat ook wat 
meer zelfvertrouwen om daarover mee te praten. 
Deze Schakelklassen zijn op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur en elke 
schakelklas krijgt les van een van de leerkrachten van de reguliere kleutergroepen. 
 

                8.1.5  De overgang naar groep 3 

Bij het bepalen of een kind verder gaat naar groep 3 wordt als uitgangspunt de 

ontwikkeling van het kind centraal gesteld. Deze ontwikkeling is in de loop der jaren 

nauwgezet gevolgd. Ouders zijn van die ontwikkeling ook regelmatig op de hoogte 

gehouden. 

Wanneer we het verstandig vinden dat het kind nog een extra jaar kleuteronderwijs 

volgt, bespreken we dit tijdig met de ouders. Ook kunnen we in overleg met de ouders 

besluiten dat een kind vervroegd naar groep drie gaat. Het kind moet hier dan wel in 

alle opzichten aan toe zijn. Aan kinderen die er in hun ontwikkeling aan toe zijn en 

interesse tonen wordt een voorbereidend leesprogramma aangeboden. 

8.2 De groepen 3 t/m 8 

               8.2.1 Groepering leerlingen 

De leerlingen zijn gegroepeerd in jaarklassen. We streven ernaar dat alle kinderen de 

basisstof beheersen en dat kinderen op een voor hen passend niveau werken. In dat 

kader passen we differentiatie toe. Dat wil zeggen dat kinderen die achter dreigen te 

raken, speciale hulp en / of aangepaste leerstof krijgen. Terwijl kinderen die meer stof 

aankunnen ook extra werk krijgen aangeboden. Om te kunnen differentiëren werken 

we volgens het model van de ‘directe instructie’, waarbij eveneens de instructietafel 

wordt ingezet.  

               8.2.2 Werkwijze groep 3 

Om de overgang van de kleutergroep naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten 

verlopen, proberen we onder meer enkele speelmomenten in het programma in te 

bouwen. De kinderen mogen dan werken met materiaal uit de keuzekast of 

keuzehoek. Ze zijn dan individueel of in groepjes bezig met ontwikkelingsmaterialen 

zoals: lotto's, puzzels, memorie en kwartet. Ook kunnen ze expressiewerk kiezen, zoals 

plakken, knippen, borduren en kleien. Verder zijn er nog de bouw- en 

constructiematerialen.  

Tijdens deze momenten kan de leerkracht ervoor kiezen om met een groepje kinderen 

nog extra aan de slag te gaan met herhalingsstof of verdiepingsstof. 

              8.2.3 Voorbereiding van de Eerste Communie in de parochie Lindenholt 

In groep 4 kunnen de kinderen de Communie doen. De voorbereiding op deze 

gebeurtenis gebeurt door het parochiecentrum van de Agneskerk in Lindenholt.  

De parochie wil u graag helpen om hen daarop voor te bereiden. Er is een speciale 

werkgroep ‘Voorbereiding Eerste Communie’ binnen de parochie die daar zorg voor 

draagt. Deze werkgroep zorgt jaarlijks voor een folder met alle informatie. Deze folder 

is bij de Agneskerk te krijgen. Ook wordt er in groep 4 terzijde tijd  een brief met 

informatie hierover uitgedeeld. 
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8.2.4 Huiswerk 
Het is belangrijk dat kinderen bij het verlaten van het basisonderwijs de vaardigheid en   
de discipline hebben om goed met huiswerk om te gaan. Ouders spelen bij deze 
opbouw  een grote rol door bijvoorbeeld belangstelling te tonen en een rustig 
werkplekje te creëren. Daarnaast zal uw kind wellicht uw hulp vragen bij het 
overhoren van studiestof voor toetsen of het uitwerken van een presentatie of 
werkstuk. 
De groepen 4 tot en met 6 krijgen incidenteel huiswerk en leerwerk mee. De groepen 7 
en 8 krijgen zowel huiswerk als leerwerk mee. Binnen het huiswerk kan hier 
gedifferentieerd worden.   
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9 De zorg voor kinderen  

          9.1 Visie op zorg 

                                        ’Heen en weer geslingerd,  

                                         Zonder rust of duur; 

                                         Was ik maar een wingerd, 

                                         Had ik maar een muur. ‘’ 

                                        - Adriaan Roland Holst 

 

De Wingerd is een school waarbinnen de kinderen, de ouders en de leerkrachten zich 

prettig voelen. Hierdoor ontstaat er een klimaat waarin iedereen in de organisatie kan 

en mag leren. 

Voor het optimaal ontwikkelen gaan we uit van de positieve acceptatie van het kind, 

de leerkracht en de omgeving. Vanuit deze acceptatie volgt elk kind een voor 

hem/haar passende leerstoflijn en krijgt de daarbij horende instructie. Op deze 

handelingsgerichte wijze trachten we de opbrengsten te optimaliseren. Dat maakt dat 

we op de Wingerd de zorg voor elk kind preventief inzetten, in plaats van curatief. Zo 

krijgt elk kind een stevige basis van waaruit het tot volle groei en bloei kan komen. 

Voor elk kind op de Wingerd wordt bekeken of wij het juiste onderwijsaanbod op korte 

of lange termijn kunnen bieden. De onderwijscontext dat wil zeggen: de 

teamsamenstelling, de groepsgrootte, extra formatie, specifieke competenties van 

onderwijzend personeel en de visie op passend onderwijs kan in dit opzicht zowel 

verruimend of begrenzend werken. 

 

 

               9.2                     Passend onderwijs 
  

Vanaf 1 augustus 2014 valt de Wingerd onder het ondersteuningsplatform Nijmegen. 

Dit platform maakt deel uit van het samenwerkingsverband primair onderwijs (SVPO) 

Stromenland. Het samenwerkingsverband heeft een eigen website: 

www.stromenland.nl. 

Het werkgebied van Samenwerkingsverband Stromenland is groot. Zowel in regionale 

als in bestuurlijke omvang. 24 schoolbesturen en 162 scholen werken in Stromenland 

met elkaar samen. 

Het samenwerkingsverband ligt verspreid over de gemeenten: Beuningen, Boxmeer, 

Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en St. Hubert, Millingen aan de Rijn, 

Nijmegen, St. Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Om er voor te 

zorgen dat alles goed verloopt is Stromenland opgedeeld in 6 zogenaamde 

ondersteuningsplatforms (regio’s). De Wingerd valt onder de regio Nijmegen. 

 

De Wingerd heeft, net als andere scholen, zorgplicht. Dit houdt in dat we er voor 

moeten zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek binnen het 

samenwerkingsverband krijgt. 

Wanneer bij aanmelding van een kind blijkt dat hij extra ondersteuning nodig heeft, 

bekijkt de Wingerd (eventueel samen met het schoolbestuur) wat wij zelf voor het kind 

kunnen betekenen. Soms is het nodig om een andere school te zoeken, zodat het kind 

het best passend onderwijs krijgt. De Wingerd kijkt dan samen met de ouders welke 

school de hulpvraag kan beantwoorden. 

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de Wingerd beschreven welke extra 

http://www.stromenland.nl/
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ondersteuning, kennis en vaardigheden wij in huis hebben en welke grenzen wij 

kennen. Het SOP is te vinden op de website. 

 

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die de Wingerd, of een andere 

reguliere school, kan geven onvoldoende. Dan moet er naar een andere oplossing 

gekeken worden. Het liefst (in de buurt van) op onze eigen school. Dit kan in de vorm 

van een arrangement. Er zijn twee soorten arrangementen: 

Het Maatwerkarrangementen: 

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De school of de leerkracht van 

de school werkt dan vaak samen met andere speciale basisscholen. Kinderen met dit 

arrangement krijgen de extra hulp zoveel mogelijk op eigen school. 

Het intensieve arrangement: 

Niet alle kinderen kunnen naar het reguliere basisonderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze 

leer- of gedragsproblemen hebben. Of kinderen met lichamelijke, zintuigelijke of 

verstandelijke beperking of die langdurig ziek zijn. Die kinderen krijgen onderwijs op 

het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Als een kind op het speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs beter op z’n plek is, dan kan dit alleen met een 

toelaatbaarheid verklaring. 

9.3  Leerlingvolgsysteem 

Bij leerlingenzorg op de Wingerd denken wij vooral aan het zo veel als mogelijk 

verzorgen van onderwijs op maat voor elke leerling. Om dit te kunnen realiseren 

moeten wij een goed zicht hebben op het ontwikkelingsniveau van uw kind. Hiervoor 

gebruiken wij een aantal instrumenten:  

- Observatie van uw kind bij het dagelijks werk, omgang met anderen en het welzijn 

van uw kind. Deze gegevens worden middels korte aantekeningen door de 

groepsleerkracht bijgehouden.  

- Het afnemen en analyseren van gemaakt werk en methode gebonden toetsen om te 

zien of uw kind de aangeboden lesstof voldoende beheerst. Afhankelijk van het 

resultaat hiervan krijgt uw kind herhalingsstof of extra instructie of juist verrijkingsstof 

die wat dieper op het onderwerp ingaat.  

- Het afnemen van landelijke, methode- onafhankelijke Cito-toetsen, om de 

basisvaardigheden van uw kind te bekijken. In de groepen 1-2 gaat het hier om de 

toetsen ‘Rekenen voor peuters en kleuters’ en ‘Taal voor kleuters’. In de groepen 3 t/m 

8 gaat het over technisch lezen, (werkwoord)spelling, rekenen en begrijpend lezen. In 

groep 7 wordt tevens de Cito-Entree-toets afgenomen en in groep 8 de Eindtoets.  

9.4 Leerresultaten 

Het controleren van de kwaliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo 

wil de overheid ook graag de kwaliteit van scholen meten. Hierbij worden de 

leerprestaties van de kinderen door de Onderwijsinspectie bekeken en vergeleken met 

andere scholen. Hiervoor gebruikt men voornamelijk de gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem. Hiervan zijn alle scores landelijk genormeerd en daardoor ook 

vergelijkbaar.  

Daarnaast nemen we als Wingerd deel aan de Eindtoets. Tot aan het schooljaar 2017 

maakten we gebruik van de Eindtoets Cito Vanaf 2017 maken we gebruik van  Route 8  

In het schema kunt u de resultaten zien van groep 8 
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Tabel 1: Resultaten van de  eindtoets Cito 

 

jaartal landelijk  

gemiddel

de 

gemiddelde 

vergelijkbare 

(school)groep / 

instroom correctie 

school-

gemiddelde 

zonder 

instroom 

correctie 

school-gemiddelde 

met instroom 

correctie  

2014 534,3 534,6 531,1 532,9 

2015 535,3 534,6 532,8 534,2 

2016 534,5 534,6 531,7 533,2 

                                         Tabel 2: Resultaten van de eindtoets Route 8 

jaartal resultaat Landelijk 

gemiddelde 

Ondergrens Bovengrens 

2017 199,5 204,2 196,2 212,2 

 

9.5 Uitstroomgegevens 

In onderstaand tabel kunt u zien hoeveel van onze kinderen naar welke vormen van 

voortgezet onderwijs de laatste 5 jaren zijn uitgestroomd. 

 

Tabel 3: Uitstroom leerlingen 

 

jaartal praktijk 

onderwijs 

vmbo- b vmbo-k vmbo-t havo vwo / 

gymnasium 

totaal 

2013 0 1 8 12 10 9 45 

2014 0 4 11 14 10 5 44 

2015 0 2 8 11 10 5 36 

2016 0 6 4 16 16 3 45 

2017 0 2 15 10 15 8 50 

9.6                           Groepsbesprekingen 

                                               We geven onze zorg vorm via ‘1 stap verder met de 1-zorgroute’. Hier zijn de groeps- en  

                                               leerlingbespreking een onderdeel van. Op schoolniveau vinden deze plaats tussen de  

                                               leerkracht en de intern begeleider. Bij de groepsbesprekingen worden de resultaten  van  

                                               de groep en de individuele leerlingen geanalyseerd. Ook worden er speerpunten  

                                               benoemd voor het onderwijs van de komende periode. 

                                               Ook worden groepsoverzichten en groepsplannen besproken en worden de    

                                               onderwijsbehoeftes van de leerlingen aangescherpt.  

                                               Als een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan  kan de leerling specifiek  

                                               ingebracht worden in de leerlingbespreking.  

                                               Naast didactische voortgang wordt in de groepsbespreking ook het pedagogische     

                                               klimaat besproken. 

                                               Aan het eind van het schooljaar worden de groepsvorderingen en de individuele leerling   
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                                               besproken in de overdracht met de nieuwe leerkracht. De intern begeleider is  

                                               aanwezig bij deze overdracht indien er sprake is van specifiek ondersteuningsbehoeften.  

                                                

 

9.7                                  Externe contacten met betrekking tot zorg 
 
                                                Indien nodig kan de school een beroep doen op externe specialisten, zoals Marant, RID,  

                                                jeugdhulpverlening, sociale wijkteams etc. 

                                                Ook ontvangen wij ondersteuning door middel van een maatwerkarrangement. 

                                                Afhankelijk van het maatwerkarrangement, krijgen kinderen, ouders en/of de leerkracht  

                                                ondersteuning vanuit externe professionals. Dit kan bijvoorbeeld Kentalis zijn wanneer  

                                                het gaat om taal/spraak-problematiek.                                                     

 

                                               

9.8                                    Doublure/versnellen 
 

Het kan soms onvermijdelijk of zeer wenselijk zijn dat een kind doubleert. De beslissing 

tot doubleren wordt genomen door de groepsleerkracht in samenspraak met de 

interne begeleider en de directie en wordt met de ouders besproken. Dit gebeurt in de 

meeste gevallen ruim voor het einde van het schooljaar. Hetzelfde geldt als het gaat 

om het overslaan van een groep, het zogenaamde versnellen. Voor beide situaties, 

zowel doubleren als versnellen, heeft de school een protocol in het zorgplan 

vastgesteld.  

9.9 Brede Schoolondersteuningsteam  

                                                  De intern begeleider kan ervoor kiezen om een leerling te bespreken in het BSOT. 
                                                  Het BSOT is gebaseerd op het handelingsgericht werken en werkt vanuit de volgende  
                                                  uitgangspunten:  

1. Doelgericht werken: we formuleren doelen voor de zorgteambespreking: wat 
        willen we met deze bespreking bereiken? Welke vragen willen we beantwoorden  
        en welke beslissingen willen we nemen? Wanneer zijn we tevreden over de 

                                                bespreking?  
2. Onderwijs- en opvoedbehoeftes staan centraal in het overleg. Wat heeft deze 

leerling nodig om een bepaald doel te behalen? De hulpzinnen hanteren we als 
steun. Welk onderwijsaanbod en welke opvoedingsaanpak hoort hierbij? 

3. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en bij 
deze ouders. We richten ons tijdens de bespreking op de wisselwerking tussen 
leerlingen, medeleerlingen, leerkracht en ouders. Welke interactie patronen willen 
we doorbreken en welke patronen willen we benutten? Hoe verbeteren we de 
afstemmen op wat deze leerling nodig heeft? Hoe kunnen de ouders het onderwijs 
ondersteunen? 

4. De leerkracht doet ertoe. De vraag en het werkprobleem van de leerkracht staan 
centraal in deze bespreking: wat willen zij weten en waarom willen zij dat weten? 
Hoe denkt zij over de leerling, de groep, de ouders en zichzelf als leerkracht? Welke 
mogelijkheden ziet zij? Waar heeft zij invloed op? Wat zijn haar 
ondersteuningsbehoeftes? 

5. Positieve aspecten van de leerlingen, leerkracht, groep, school en ouders komen in 
iedere zorgbespreking nadrukkelijk aan de orde. Ze worden besproken en benut. 

6. Leerkracht, IB, ouders, leerling en externe deskundige(n) werken constructief met 
elkaar samen. De IB coacht de leerkracht. Samen reflecteren ze op de behoeften 
van de leerling en de aanpak van de leerkracht. Ouders die deelnemen aan het 
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overleg past hij ‘transparant samenwerken’ en het is efficiënt voor de school, 
omdat de aparte gesprekken voor en na de zorgbespreking komen te vervallen. 

7. De bespreking loopt systematisch in stappen, de werkwijze is transparant. Het 
groeidocument ondersteunt hierbij en fungeert tevens als verslag van de 
bespreking. Dit document bevat alle recente informatie over problematische en 
bevorderende aspecten van het kind, onderwijs en opvoeding, de doelen die we 
vanuit het overleg nastreven, de onderwijs/opvoed/ondersteuningsbehoeften en 
de gemaakte afspraken. Het groeidocument is een doorontwikkeling van de 
handelingsgerichte formulieren die al gebruikt worden en zal deze op den duur 
vervangen.  
 

                                                        In het BSOT zitten vijf vaste leden, te kennen: de directeur, de IB, de 
                                                        schoolmaatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige van de GGD en een  
                                                        ambulant begeleider die gespecialiseerd is in leer- en gedragsproblematiek.  
                                                        Daarnaast zijn er vrije stoelen voor de ouders, de leerkracht en eventueel anderen 
                                                        betrokken. Het BSOT komt meerdere keren per jaar bijeen om leerlingen te 
                                                        bespreken.   
                                          Voorafgaand aan de BSOT-bespreking wordt er door de leerkracht, in 
                                                        samenwerking met de intern begeleider, een aanmeldingsformulier ingevuld. In dit 
                                                        document staat overzichtelijk weergegeven wat de hulpvraag is, welke 
                                                        ondersteuning reeds geboden is en een opsomming van de relevantie positieve en 
                                                        belemmerende factoren op de ontwikkeling van het kind. Het document   
                                                        wordt door de intern begeleider met ouders besproken. Dit gebeurt voordat de  
                                                        BSOT- bespreking plaatsvindt. 
                                          In zo’n bespreking kan het BSOT interventies adviseren, de platformondersteuner 
                                                        lichte ondersteuning bieden, andere instanties ingeschakeld worden, een aanvraag 
                                                        bij de commissie van toelaatbaarheid gedaan worden voor een verwijzing naar het  
                                                       speciaal (basis)onderwijs.  
 
 

9.10                                      Commissie voor toelaatbaarheid (CvT) 
 
                                                       Een enkele keer komen we tot de conclusie dat de ontwikkeling van een kind het 
                                                       meest gebaat is bij een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Na uitvoerig 
                                                       overleg met de ouders en het BSOT, wordt het BSOT-document aangevuld. Dit  
                                                       document wordt samen met aan advies van het BSOT en eventuele  
                                                       onderzoeksverslagen naar de commissie voor toelaatbaarheid (CvT) gestuurd. Ook 
                                                       ouders kunnen hun zienswijze op de ontwikkeling van hun kind op een formulier  
                                                       toevoegen aan het groeidocument. 
                                                       Deze commissie, die bestaat uit specialisten, bepaalt of een kind in aanmerking 
                                                       komt voor plaatsing in het speciaal onderwijs en of er dus toelaatbaarheids- 
                                                       verklaring(TVL) wordt aangegeven. 
 
 

 9.11                                    Aansluiting voortgezet onderwijs 
 
                                                      Om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen worden er door de school diverse 
                                                      activiteiten ondernomen, zoals: het organiseren van een informatieavond voor  
                                                      ouders, het afnemen van de Eindtoets basisonderwijs, kinderen bezoeken 
                                                      enkele scholen van het voortgezet onderwijs, de school verstrekt  
                                                      informatiematerialen en tenslotte organiseren de scholen van voortgezet onderwijs 
                                                      een open dag.  
                                        Uiteraard krijgt u van de school ook een ‘schooladvies’. Dit advies komt tot stand  
                                                      door overleg met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de bouwcoördinator. 
                                                      Het voorlopig advies wordt in juni aan de leerling en ouders gegeven. Het definitieve  
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                                                     adviesgesprek vindt in januari plaats.                                                                                                                     
                                                     De verslagen van de afgelopen jaren en de ervaringen van de leerkrachten bepalen  
                                                     het uiteindelijke advies.  
                                       Naast dit schooladvies komt ook de Eindtoets-uitslag. Wanneer deze uitslag    
                                                     dermate hoger uitvalt dan het gegeven advies, kan de school ervoor kiezen om het  
                                                     advies naar boven aan te passen. Het definitieve advies kan in geen enkel geval naar 
                                                     beneden worden aangepast.  
                                       Met het advies kan een passende school gekozen worden. De verschillende 
                                                     schooltypes zijn:  
                                                      - pro: praktijk onderwijs  

                                                      - vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,  

                                                      - havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs en  

                                                      - vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.  
 
                                                Deze drie soorten voortgezet onderwijs beginnen alle drie met de ‘basisvorming’. Deze 
                                                duurt meestal twee à drie jaar en bestaat uit een breed vakkenpakket dat in principe 
                                                voor iedereen hetzelfde is.  
 
                                                Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’:  
                                                De theoretische leerweg,  
                                                De gemengde leerweg,  
                                                De kaderberoepsgerichte leerweg en  
                                                De basisberoepsgerichte leerweg.  
 
                                                Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)  
                                                Binnen het VMBO (alle leerwegen) bestaat de mogelijkheid dat kinderen in het LWOO  
                                                geplaatst worden. Dit is voor die kinderen die op 2 leergebieden of  
                                                ontwikkelingsgebieden meer zorg en aandacht nodig hebben. Zij worden geplaatst in  
                                                kleinere groepen en/of ontvangen remedial teaching.  
                                  In het begin van groep 8 maken de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen het  
                                                drempelonderzoek. De gegevens van dit onderzoek wordt opgestuurd naar het 
                                                samenwerkingsverband POVO. Zij bepaalt of de LWOO wordt toegekend aan de leerling. 

9.12                          Medicijngebruik 

                                                 In overleg met en onder verantwoordelijkheid van ouders kan de school ondersteuning  

                                                 bieden bij het gebruik van medicijnen door het kind.  

                                                 Hiervoor dienen ouders twee formulieren in te vullen. 

9.13 Schoolmaatschappelijk werk op de Wingerd 

Behalve de extra zorg van de school voor uw kind bestaat ook de mogelijkheid om 

advies in te winnen bij een schoolmaatschappelijk werker, Kim Verweij. Deze is 

parttime aan onze school verbonden en is een prima gesprekspartner bij vragen 

rondom opvoeding, vrijetijdsbesteding, huisvestingsproblemen etc. Het maken van 

een eerste afspraak met hem of haar verloopt via de intern begeleider van de school.  

 

Voor problemen in de klas neemt u  contact opnemen met de groepsleerkracht. Naar  

aanleiding van dit contact kan de school u adviseren contact met de  

schoolmaatschappelijk werker op te nemen. 
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9.14                                         GGD (het schoolgezondheidsteam) 
 

De jeugdarts Cindy Karsten, de jeugdverpleegkundige Claartje Smits,  de logopediste 

Angela van Groningen en doktersassistente Marjolein van Doorn zijn aan de school 

verbonden.  

Er zijn een aantal vaste momenten waarop ze contact zoeken met alle leerlingen: 

De jeugdverpleegkundige meet en weegt alle kinderen met kleren aan als ze 5, 8 en 11 

jaar oud zijn. Zij onderzoekt bij 5 en 11 jaar ook of uw kind goed ziet. Vanaf november 

2015 wordt bij alle kinderen bij wie de screening een overgewicht of obesitas 

geconstateerd wordt de bloeddruk gemeten. Ze vragen u vooraf of u aanwezig wilt zijn 

en sturen een landelijke vragenlijst en een aandachtspuntenlijst. Zo kunt u laten weten 

of u vragen heeft. Na het onderzoek krijgt uw kind de meetgegevens zo snel mogelijk 

mee naar huis. 

De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij 

let tijdens het gesprek op de spraak, taal, stem en het gehoor van uw kind. U krijgt 

vooraf bericht en ook achteraf over de uitkomst van het gesprekje. 

Inloopspreekuur: De jeugdverpleegkundige houdt op het gezondheidscentrum 

Lindenholt regelmatig spreekuur. Deze dagen worden aan het begin van elk schooljaar 

aan alle ouders bekend gemaakt.  

 

 

9.15                                  Verlengde schooldag 
Voor kinderen  in groepen 1 en 2 die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben 

in hun taalontwikkeling bestaat er een mogelijkheid om deel te nemen aan de 

verlengde schooldag. Het doel is om de woordenschat van de kinderen te vergroten en 

om de kinderen veel uit te nodigen zelf actief taal te gebruiken. We proberen aan te 

sluiten bij de thema’s in de klas en veel aandacht te besteden aan pre-teaching. D.w.z. 

dat we de kinderen datgene aanbieden wat ze in de volgende week ook in de klas 

aangeboden krijgen. Op deze manier hebben de kinderen al een voorsprong op de te 

leren woorden en weten zij ook al het een en ander over het thema. En hopelijk geeft 

ze dat ook wat meer zelfvertrouwen om daarover mee te praten. 

De verlengde schooldag is op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur en elke 

schakelklas krijgt les van een van de leerkrachten van de reguliere kleutergroepen. 

 

 
9.16.                                Psychomotorische Remedial Teaching.(PMT)  

Op de Wingerd krijgen kinderen die hiervoor in aanmerking komen in de groepen 1 en 

2 de mogelijkheid om deel te nemen aan PMT. Niet ieder kind ontwikkelt zich 

evenwichtig. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Bewegen vormt in ieder geval een 

goed antwoord. Het zorgt ervoor dat je ‘lekker in je vel’ komt en daardoor beter 

functioneert. Plezier beleven is daarbij een voorwaarde om succeservaringen blijvend 

op te slaan. Vanuit dit plezier leert het kind spelenderwijs en op een natuurlijke 

manier. Het kind krijgt zelfvertrouwen en eigenwaarde. ‘ik kan wat’. ‘ik ben iemand’.  

PMRT is geschikt voor kinderen die:  

- Achterstand in de motorische ontwikkeling hebben, zowel in de grote als kleine    

   motoriek  

- Onhandig zijn  

- Niet kunnen structureren, geen ordening kunnen aanbrengen  

- Moeite hebben met samenspelen  

- Weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben (negatief zelfbeeld) 

- Te weinig in actie komen (passief)  

- Te weinig doelgericht en hyperactiviteit vertonen  
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- Faalangst hebben  

- Zich clownesk of agressief zijn.  

 

 

9.17                                  Plusgroepen 
De Wingerd kent plusgroepen voor de groepen 1 t/m 8. In de plusgroep bieden we de 

kinderen die cognitief meer aankunnen verrijking en verdieping. We doen dit door 

middel van Levelwerk, spelend leren, samenwerken en kleine projecten. De kinderen 

ontvangen in de plusgroep de extra instructie die zij nodig hebben om met de 

verwerking in de klas aan de slag te gaan.  

De leerkracht en intern begeleider bekijken samen welke leerlingen in aanmerking 

komen voor de plusgroep. De ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. Wanneer blijkt 

dat de plusgroep toch niet het gewenste effect heeft, kan de school ervoor kiezen om 

deelname te beëindigen.  

 

 

9.18                                  De school als vindplaats 
                                          De school als vindplaats is een project voor alle Nijmeegse scholen; basisonderwijs,  

                                                   speciaal(basis)onderwijs, voortgezet(speciaal) onderwijs en ROC. Een project van De   

                                                   Combinatie waarin verschillende zorgorganisaties in Nijmegen samenwerken. 

                                                   Samen met de school willen zij leerlingen met hulpvragen zo vroeg mogelijk op weg  

                                                   helpen. Dit gebeurt door middel van ondersteuning en begeleiding of door een 

                                                   verwijzing naar hulpverleners van een wijkteam of een andere organisatie. 

                                                   Door op tijd de problemen te signaleren en op te pakken, willen we voorkomen 

                                                   Dat de problemen voor de leerling (te) groot worden. Op de Wingerd werkt Nora  

                                                   Nouri als jeugdspecialist op de Wingerd. 

 

 

9.19                                   Kinderfysiotherapie 
                                           Op school wordt wekelijks fysiotherapie gegeven door wijkgezondheidscentrum  

                                                    Lindenholt, Carina Wind. Het kind kan door de ouders aangemeld worden bij  

                                                    het wijkgezondheidscentrum. 

 

 

9.20                                    Begeleiding door externen onder schooltijd 
                                            Het kan voorkomen dat uw kind onder schooltijd buiten de groep ondersteuning  

                                                     nodig heeft van externen, zoals bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding, RT, de school als 

                                                     vindplaats. Het is op de Wingerd gebruikelijk dat u hiervoor toestemming vraagt aan 

                                                     de directeur. Hiervoor dient u een toestemmingsformulier te ondertekenen. 
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10                      Regels en afspraken 

10.1 Schoolregels 

Op school is iedereen gebaat bij een rustige en prettige sfeer waarbij rekening met 
elkaar wordt gehouden, ieder zich veilig voelt, er zorgvuldig omgegaan wordt met de 
materialen en men afspraken respecteert. Van belang is dat ieder die zich binnen onze 
school beweegt, de afspraken – regels die op hem / haar van toepassing zijn weet of 
kan weten.  

 
Op deze manier is de Wingerd voor iedereen een prettige en veilige school! 
 
Het controleren op de naleving van de regels is een verantwoordelijkheid van het 
personeel van de Wingerd en de ouders. Ook de kinderen dragen hierin een eigen 
verantwoordelijkheid.  
Om onduidelijkheid en diverse interpretaties te vermijden, zijn de regels stellig en als 
‘geboden’ geformuleerd.  
 
Alvorens over te gaan naar de gemaakte afspraken, hebben we op school het volgende 
uitgangspunt: 
 

“Geef je verstand voorrang 
en 

laat je hart spreken!” 

10.2  Omgangsvormen in het algemeen 

- Medewerkers van de Wingerd worden door de kinderen met ‘juffrouw’ of 
‘meneer’ aangesproken. 

- Ouders, medewerkers en kinderen benaderen elkaar op respectvolle wijze. 
Emoties hebben is uiteraard toegestaan, maar worden op een volwassen manier 
uitgesproken. 

- Binnen de school(cultuur) wordt niet gediscrimineerd naar: ras – nationaliteit -  
geslacht - seksuele geaardheid – sociaal milieu – levensbeschouwing - handicap – 
anders zijn. 

- Kennen en gekend worden zijn twee belangrijke waarden binnen de Wingerd.  

10.3 Behouden / versterken van een goed pedagogisch klimaat 

10.3.1   Gouden regels 
Om het pedagogisch klimaat positief te beïnvloeden, staan binnen onze school in alle 
groepen 10 gouden regels centraal. Deze worden jaarlijks aangeboden en komen 
zowel preventief als curatief op gezette tijden aan de orde, binnen de groepen.  
De regels zijn: 
- maak het goed na een ruzie 
- luister naar elkaar  
- iedereen is anders en ergens goed in  
- iedereen hoort erbij 
- help elkaar een handje 
- geef elkaar complimentjes 
- erover praten is geen klikken  
- eerste vragen, dan pas lenen  
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- samen houden we de klas en het schoolplein netjes schoon  
- zorg goed voor elkaar  

 

10.3.2    Pestprotocol 
Inleiding 
Pesten komt helaas overal voor. Ook op school worden kinderen gepest om 
uiteenlopende redenen. Binnen de school tolereren we pesten niet. Door het nemen 
van allerlei preventieve maatregelen proberen we zoveel mogelijk problemen te 
voorkomen.  
In dit pestprotocol beschrijven we hoe te handelen als er melding wordt gemaakt 
(door ouders en/of kinderen) of geconstateerd wordt (door leerkrachten en/of 
begeleiders) dat er sprake is van pesten. 
Dit pestprotocol heeft als doel: 

                                                   Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich  
                                                   optimaal kunnen ontwikkelen. 
                                                   Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er 
                                                   zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. 

 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de      
 gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 

 
Wij streven ernaar: 

                                      Dat kinderen zich veilig voelen, dat ze vertrouwen hebben in ons, in elkaar, in zichzelf  
                                      en de mensen om hen heen. 
                                      Dat de kinderen de kans krijgen zo veel mogelijk op eigen niveau te presteren. 
                                      Het onderwijs zo te organiseren dat leerlingen leren samen te werken. 
                                      Dat kinderen niet alleen kennis maar ook sociale en praktische vaardigheden leren die 
                                      nodig zijn om het samenwerken met de ander mogelijk te maken. 
                                      Dat kinderen leren omgaan met gevoelens en emoties van zichzelf (en die van de  
                                      ander) 
                                      Dat kinderen leren een ander te respecteren en te waarderen. 
                                      Dat wij bij de kinderen aandacht willen voor normen en waarden en respect voor 
                                      ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en geaardheid. 
                                      Dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige personen. 
 

Bij dit alles staat voorop, dat de kinderen zich gelukkig en geborgen voelen op de 
Wingerd en dat leren voor hen een leuke, prettige bezigheid moet zijn. Daarom 
vinden wij de sfeer waarin een kind zich ontwikkelt van groot belang. De houding van 
onze leerkrachten is open, bemoedigend, beschermend en positief. 

 
Pesten is een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Pesten speelt zich 
vaak in het verborgene af. Dat maakt het alleen al moeilijk om er grip op te krijgen. 
Het is van groot belang dat alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten en 
ouder(s)/verzorger(s)) pesten als een bedreiging voor een veilige leefomgeving zien. 
Ze moeten zich bereid verklaren pesten te willen signaleren, melden, voorkomen en 
bestrijden, zodat er op de school een veilig klimaat ontstaat. Een middel daarvoor is 
dit protocol, dat door alle betrokkenen dient te worden uitgedragen en nageleefd. 

                                                   We maken het onderscheid tussen pesten en plagen.  
                                                   Onder plagen wordt verstaan:  
                                                  - is incidenteel  

                                                  - zowel plager als geplaagde blijven weerbaar  

                                                  - beiden hebben de keuze te stoppen  

                                                  - na het plagen hebben beiden er geen last meer van  
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                                                  Onder pesten wordt verstaan:  
                                                  - dit is doorgaans structureel en stiekem  

                                                  - de gepeste en vaak ook de pester kunnen het gedrag niet stoppen zonder hulp van   

                                                    anderen (volwassenen)  

                                                  - er is sprake van dader en slachtoffer, waarbij ook de dader tevens als slachtoffer van  

                                                    zijn / haar eigen gedrag wordt gezien  

                                                  - wordt ondersteund / versterkt door een ‘zwijgende’ middengroep / meelopers  

          
                                                  Binnen onze school hebben we m.b.t. het (voorkomen van) pestgedrag de volgende 
                                                  afspraken:  
                                                 -Heb respect voor elkaar. 

                                                 -Luister naar de boodschap van de ander: Doe bij een ander kind niet iets wat je zelf    

                                                   ook niet prettig vindt. 

                                                 -Kom niet aan de ander als hij/zij dat niet wil. 

                                                 - Kinderen noemen elkaar bij de voornaam. 

                                                  -Gebruik geen scheldwoorden. 
- Als je kwaad bent zeg je tegen de ander wat je niet leuk vindt zonder te slaan, 
schoppen of schelden. Als dat andere kind niet luistert, zeg het dan tegen de meester 
of juffrouw. 

- We laten andere kinderen zoveel mogelijk meespelen en pakken niets van andere 
kinderen af. 

- We lachen andere kinderen niet uit. 

- De afspraken proberen we niet alleen op school maar ook onderweg, thuis en bij 
anderen na te leven.  

 
signaleren van pestgedrag  
Hiervoor zijn de volgende personen verantwoordelijk:  
- personeel van de school  

- ouders  

- leerlingen onderling  

- de gepeste leerling  

- de pestende leerling  
 
Zonder signalering kan het pestgedrag niet gestopt worden. In dit kader hebben we 
elkaar dus nodig. Praten helpt!!  
 
Aanpak m.b.t. gesignaleerd pestgedrag  
- leerkracht(en) gaat afzonderlijk in gesprek met de pester en het gepeste kind. 
- proberen zicht krijgen op probleem   

- zicht krijgen welke hulp nodig is / afspraken nodig zijn  

- vaststellen van afspraken – evaluatiemomenten  

- informeren c.q. inschakelen van de hulp van de ouders van zowel pester/gepeste 
   kind. 
- indien nodig informeren bouwcoördinator/ Inlichtingen inwinnen bij anti-pest  
  coördinator. 
- volgen en evalueren op afgesproken momenten. 

- afsluiten (complimenteren) of indien nodig vervolgtraject inzetten,  
- evt. in combinatie met extern deskundigen  
- indien nodig wordt overgegaan tot time out/schorsing/verwijdering (zie betreffende 
  hoofdstuk)  
- bovenstaande wordt vastgelegd in de leerlingendossiers van zowel de pester als het  
  gepeste kind. 
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Bij de aanpak van het pesten zijn 5 partijen betrokken, namelijk: 
                                     -het gepeste kind 

                                                  -de pester 
                                     -de klasgenoten; 
                                     -de school/de leerkracht 
                                     -de ouder(s)/verzorger(s) 

 
                                                  We gebruiken de Vijfsporenaanpak van Bob van der Meer om het pesten aan te  
                                                  pakken. Deze aanpak richt zich op alle betrokken partijen: het gepeste kind, de  
                                                  pester(s),  de klasgenoten en de school/leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s). 
.  
                                                 De vijf sporen zijn:  
                                                 1.  Steun bieden aan het kind dat gepest wordt.  

                                                 2.  Steun bieden aan het kind dat zelf pest. 

                                                 3.  De ouders van het gepeste, pestende kind steunen en de ouders van de   

                                                      middengroep indien noodzakelijk informeren. 

                                                 4.  Mobiliseren van de zwijgende middengroep. 

                                                 5.  De algemene verantwoordelijkheid en van de school en professionalisering van de  
                                                      leerkrachten.  
 
                                                 Toelichting op elk punt:  

1. We luisteren naar wat er gebeurd is. We laten aan het kind merken dat hij/zij uniek  
 is en dat we er voor hem/haar willen zijn. We nemen het probleem serieus. We 
gaan samen met het kind op zoek naar mogelijke oplossingen en begeleiden het 
kind daarin. We houden vervolggesprekken met het kind.  

 
2. We nemen de tijd voor een gesprek met het kind. Pesten gebeurt nooit zonder 

reden, we vinden het daarom belangrijk om achter de oorzaak te komen. We 
zullen ingaan op de impact van de pester op het slachtoffer. We zorgen ervoor dat 
het kind zich veilig voelt en leggen hem/haar uit wat wij als school zullen doen om 
het pesten te stoppen. We stellen hierin duidelijke grenzen.  

3. We zullen ook de groep op de hoogte stellen van het pesten. We praten met de 
groep over ieders eigen rol daarin. De groep kan het pesten doorbreken door actief 
een rol te spelen in het proces. Het is belangrijk dat de groep leert het pesten 
bespreekbaar te maken met de leerkracht en/of ouder. De groep heeft de 
mogelijkheid om met oplossingen te komen waarin ze zelf een actieve rol spelen.  
Deze stap kan afhangen van de gevoeligheid van het slachtoffers.  

4. Wij als school zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Wij vinden  
het belangrijk dat alle leerkrachten en andere medewerkers binnen onze school 
weten hoe ze moeten handelen bij pestgedrag.  

 
5. We zullen ouders ervan op de hoogte stellen als hun kind in een pestsituatie zit. 

We zullen de tijd nemen het probleem met ouders te bespreken. Ouders zijn altijd 
welkom met vragen of om hun verhaal te doen.   

                                                  Binnen onze school zijn Marjolein en Jacintha onze anti-pest coördinatoren. Zij kunnen  
                                                  door de leerkracht worden ingeschakeld. 
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10.4                                   Afspraken tijdens de pauzes  

- De kinderen mogen iets te eten en te drinken meenemen. Het drinken meenemen 
in een drinkbeker of bidon. Dit voor zowel de ochtendpauze als voor het 
overblijven. De drinkbeker of bidon heeft een goed afsluitbare deksel en de naam 
van het kind staat op de beker of bidon. Het drinken dat er in gaat is gezond. Denk 
hierbij aan suikervrije dranken/ niet koolzuurhoudende dranken (geen 
priklimonade).  

- Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren en wordt de traktatie in de klas 
opgegeten. De ouders van de kleuters mogen bij de viering aanwezig zijn.  

- De kinderen mogen rolschaatsen/skeelers/waveboards gebruiken in de pauze. 
Rolschaatsen worden bij de buitendeur aan- en/of uitgedaan en aan de kapstok 
gehangen.  

- Skateboards en steps zijn verboden. 

10.5                                    Afspraken in de klas 

- Positief sociaal gedrag wordt gestimuleerd en gewaardeerd door leerkracht en 
klasgenootjes, 

- Opbouwende kritiek is welkom, 

- Kinderen en leerkrachten respecteren de ideeën en meningen van elkaar, 

Verschillen worden geaccepteerd, 
- Kinderen en leerkrachten werken aan een positieve werk- en luisterhouding 

waarbij de eigen verantwoording voorop staat, 

- Kinderen gaan met respect om met ouders, leerkrachten, invallers en stagiaires. 

Het negeren van een correctie of brutaal gedrag betekent dan ook dat er met een 
straf wordt gereageerd. Dit geldt ook voor leerlingen die bij een invalleerkracht uit 

de les worden verwijderd, 

- De kinderen gaan zorgvuldig en zuinig met de materialen van school om. Bij 

moedwillige vernieling worden de kosten op de ouders (kind) verhaald, 
- Kinderen worden zoveel mogelijk ingeschakeld om de klassen opgeruimd en 

gezellig te houden. Vanaf groep 3 is er een klassendienst. Dit van 15.30 uur tot 

uiterlijk 15.45 uur.  

10.6                                   In - en uitgaan van de school 

- De kinderen komen zoveel mogelijk te voet naar school. Wanneer zij met de fiets 
komen wordt deze gestald volgens de gemaakte afspraken (zie: fietsenstallen). 
Indien de auto wordt gebruikt, wordt gebruik gemaakt van de Zoen- en 
Zwaaistrook,  

- Op het schoolplein mag niet worden gefietst, 

- Voor schooltijd mag er op de speelplaats niet worden ge(voet)bald, 

- Kinderen komen niet eerder dan 5 minuten voor tijd naar binnen, tenzij er een 
afspraak is gemaakt met de groepsleerkracht,  

- Bij regen wordt er 's morgens om 08.30 uur en 's middags om 13.15 uur de deur 
geopend en mogen de kinderen naar binnen, 

- In het schoolgebouw wordt niet gerend,  

- Broertjes en zusjes van kleuters die ook op de Wingerd zitten wandelen niet met 
de kleuters mee naar binnen. Dit mag wel als de kleuter niet door een ouder maar 
door de oudere broer of zus wordt weggebracht, 

- Om 08.45 uur en 13.30 uur beginnen de lessen, 
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- De ouders van de groepen 3 mogen tot de herfstvakantie mee naar binnenlopen, 

- Vanwege de drukte en de veiligheid in de gangen kunnen buggy’s, kinderwagens 
of poppenwagens op het Wingerdplein geplaatst worden. 

- De kinderen komen 's middags niet voor 13.15 uur op de speelplaats. Alleen de 
overblijfkinderen spelen ’s middags eerder op de speelplaats, 

- Voor spreiding – doorstroming en veiligheid gebruiken de groepen de volgende 
ingangen: 

- kleuters: ingang bij het speeltuintje 

- groepen 3 t/m 5 YA     : ingangen grenzend aan de speelplaats  

- groepen 5  t/m 8     : ingang bij de hoofdingang 

- Ouders die hun kinderen komen ophalen, wachten buiten. Dit om de rust in de 
school te bewaren en het verstoren van de lessen te voorkomen, 

- Aan het eind van de schooltijd wachten de ouders van de groepen 1 t/m 5 YA 
achter de gele streep op het plein. De ouders van de groepen 5 RR t/m 8 aan de 
zijkant van de school.  

- Leerkrachten zijn buiten de lestijd voor collega’s of ouders in ieder geval 
bereikbaar na 8.15 uur en tot 16.15 uur. 

10.7   Gezond eten en drinken 

In het kader van de gezondheid van de kinderen vragen we de ouders/verzorgers om 
voor zowel de ‘tussendoortjes’ als de traktaties bij verjaardagen, deze klein en gezond 
te houden. Ook vragen we om de lunchpakketten van gezond eten en drinken te 
voorzien.  

10.8 Honden 

Op de Wingerd is de afspraak dat honden niet meegenomen worden naar school of op 
de speelplaats komen. De redenen hiervan zijn: 
- er zijn kinderen / volwassenen bang van honden en we willen dat iedereen met 

een veilig gevoel van en naar school moet kunnen komen 

- er zijn kinderen / volwassenen die allergisch zijn voor honden 

- er bestaat altijd een risico dat een hond (hoe lief ook) in een schrikreactie of 

anderszins toch kan bijten.  

10.9 Rookvrije school 

De Wingerd een ‘rookvrije school’. Dat betekent dat er in de school en op de 

speelplaats niet gerookt mag worden. Om onze kinderen goed voorbeeld gedrag te 

laten zien, vragen we daarom aan alle ouders / verzorgers ook in de omgeving 

(poorten van de school) niet te roken en dus ook niet in het bijzijn van kinderen. Dit 

alles in het kader van gezonde opvoeding. 

10.10 Materialen 

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen de benodigde schrijfmaterialen. 

Een vulpen of rollerpen krijgt een kind in groep 4 en groep 6. Bij verlies, vernieling of 

verkeerd gebruik, kan het kind op school een nieuw exemplaar kopen. De kosten 
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hiervan zijn: 

- vulpen  € 3,00 

- rollerpen  € 3,00 

- potlood  € 0,20 

- liniaal  € 0,35 

- gum  € 0,20 

 

Kinderen van de groepen 3 t/m 6 mogen geen schrijfbenodigdheden meenemen van 

thuis. Pas vanaf groep 7 wordt dit toegestaan. 

10.11                             Belonen en straffen 

Voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat op onze school zijn regels 
afgesproken. Om ervoor te zorgen dat de regels ook worden nageleefd en bekend zijn bij 
de kinderen, maken we gebruik van de volgende activiteiten: 

- Benoemen van de regels  
- Geven van het goede voorbeeld door de volwassenen binnen de school 
- Belonen van positief gedrag  
- Indien nodig bestraffen van negatief gedrag  
Met betrekking tot het belonen en het bestraffen, wordt gekeken naar passende 
maatregelen. Indien gekozen wordt voor het zogeheten ‘nablijven’, worden ouders 
hiervan telefonisch op de hoogte gebracht indien dit langer dan 15 minuten is.  
Afhankelijk van het  voorval worden de ouders door de leerkracht op de hoogte 
gebracht van hetgeen zich heeft voorgedaan. Aan de ouders staat het uiteraard altijd 
vrij om navraag te doen bij de leerkracht. 

10.12 Plaatsingen -  overplaatsingen  

De schoolleiding beslist over de plaatsingen van kinderen in de groepen. Bij 
overplaatsingen van kinderen naar andere groepen worden de ouders geïnformeerd 
over de argumenten. Het kan voorkomen, zowel vanuit het belang van een kind als van 
een leerkracht, dat een kind (tijdelijk) uit een groep geplaatst wordt. In zo’n geval 
zullen de ouders geïnformeerd worden. 

10.13 Schorsing – verwijderen 

Een ernstig incident of een opeenvolging van incidenten een schorsing of verwijdering 

van de leerling van de school.  

 

Schorsing basisschool 
                                          Een geschorst kind mag tijdelijke geen lessen volgen en mag niet op school komen. De  
                                                  school mag het kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen. 

Bezwaar tegen schorsen: 

Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind dan kunt u op 2 manieren bezwaar 

maken: 

Openbare school: U kunt bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Levert dit niets op, 

dan kunt naar de bestuursrechter stappen 

Bijzondere school: U kunt naar de civiele rechter stappen. U kunt ook een klacht 

indienen over de schorsing.  
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Verwijdering school 
Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als; 

 -de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; 

 -de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; 

 -er ernstige ruzies zijn (ook als ouders daar bij betrokken zijn) 

                                                   Eerst moet het bevoegd gezag naar het verhaal van de ouders en de leerkracht  

                                                   luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. 

                                                   Bezwaar tegen verwijdering: 

                                                   Bent u het niet eens met de verwijdering van uw kind dan kunt u bezwaar maken bij 

                                                   de school. Daarover moet u ook het bevoegd gezag op de hoogte stellen. De school  

                                                   moet binnen 4 weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Blijft de school bij het  

                                                   besluit uw kind te verwijderen dan kunt u voor u bezwaar terecht bij de  

                                                   bestuursrechter (openbare school) of civiele rechter (bijzondere school) 

                                              

                                                  Het bevoegd gezag zorgt voor een nieuwe school 

                                                  Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering van een leerling. 

                                                  Het bevoegd gezag mag uw kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor uw 

                                                  kind heeft gevonden. 

10.14 Fietsenstallen  

Fietsen kunnen alleen maar gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken en  
het gedeelte na de hangfietsenrekken. Indien gebruik wordt gemaakt van een 
fietsenrek, moet deze ook als zodanig worden gebruikt. Fietsen die geplaatst worden 
op het stukje waar geen fietsenrekken zijn, moeten op een standaard staan en tevens 
haaks op het hekwerk staan  

10.15 Kleding 

- Kleding is niet gezicht bedekkend.  
- Hoofddeksels worden niet gedragen, tenzij uit geloofsovertuiging. Dit laatste niet 

tijdens sportactiviteiten i.v.m. veiligheid.  
- Kleding mag niet uitdagend, discriminerend, beledigend of agressieopwekkend 

zijn. 

10.16 Gevaarlijke voorwerpen 

Uiteraard is het op onze school niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen (messen -  
vuurwerk etc. ) mee naar school toe te nemen. Indien dit zich voordoet, wordt het 
voorwerp in beslag genomen en niet meer teruggegeven.  

10.17 Mobiele telefoons   

Wij als school vinden het niet nodig dat kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben. 

Voor calamiteiten e.d. kan gebruik worden gemaakt van de schooltelefoon. Mocht om 

een of andere reden het noodzakelijk zijn dat uw kind toch een mobiele telefoon 

meeneemt, dan is dit altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Zo ook in 

geval verlies, beschadiging, diefstal etc. We hebben de afspraak dat de kinderen onder 
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schooltijd en op het schoolterrein de mobieltjes niet mogen gebruiken tenzij onderwijs 

gerelateerd. Gebeurt dit toch, dan wordt het mobieltje tijdelijk in beslag genomen.  

10.18 Dure voorwerpen  

Als school vinden we het niet wenselijk dat kinderen dure voorwerpen zoals IPad, mp-

3 speler, tablets etc. mee naar school nemen. Indien dit toch gebeurt, wordt het 

voorwerp in beslag genomen. In overleg met de leerkracht ontvangt het kind het 

voorwerp retour. 

10.19 Verzorging – aankleding van ruimten  

- Gezamenlijk houden we de gangen netjes.  
- We hangen jassen en tassen op.  
- We zorgen ervoor dat elke dag om 15.35 uur de kapstokken leeg zijn. 
- Kinderen nemen hun tassen en kledingstukken mee naar huis. 
- We creëren geen onveilige situaties, bijv. in verband met brandgevaar of het 

belemmeren van vluchtwegen. 
- Er wordt geen commerciële reclame opgehangen, uitzonderingen kunnen zijn in 

geval van sponsoren.  
- Er wordt geen informatie opgehangen die niet past binnen het schoolbeleid.  
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11.                         Kinderopvang: voor – tussen- en naschoolse opvang 

11.1 Voor Schoolse Opvang  

Op onze school wordt voorschoolse opvang verzorgd door KION. Tussen 7.30 uur en 

8.40 uur kunnen kinderen tegen betaling op onze school worden opgevangen. Dit vindt 

plaats in de twee daarvoor ingerichte lokalen. Voor aanmelden of informatie kunt u 

contact opnemen met KION, afdeling Klantrelaties,  

telefoonnummer: 024 3822655 of via email: klantrelaties@kion.nl Informatie is 

eveneens in te winnen via www.kion.nl 

11.2                                Tussen Schoolse Opvang 

Voor die kinderen die tussen de middag niet naar huis toe kunnen, is het mogelijk om 

op school te eten en te spelen. 

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt georganiseerd door Stichting SOOS, Samen 

Overblijven Op School. De coördinatie op de Wingerd is in handen van Marijke 

Herfkens, telefoonnummer: 06-23274182. 

De kinderen worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. 

Er kan gekozen worden voor een vaste dag of vaste dagen per week. Ook kan men 

kiezen voor incidenteel overblijven middels een strippenkaart. De strippen zijn niet op 

naam en blijven de gehele basisschooltijd geldig. Aanmelden gaat via de website van 

stichting SOOS: www.stichtingsoos.nl. Indien digitaal aanmelden niet mogelijk is, neem 

dan even contact op met de coördinator.  

Kinderen nemen zelf hun gezonde lunchpakketje mee: brood, fruit en een afsluitbare 

beker met drinken. 

Indien een kind om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de vaste overblijf 

dag of de dag wil ruilen dan graag een berichtje (liefst via sms) naar de coördinator. Dit 

geldt tevens voor het incidenteel overblijven. 

Na voldoende tijd om te eten, gaan de kinderen bij goed weer lekker buiten spelen. Bij 

slecht weer blijven we binnen om te knutselen en om gezellig spelletjes te doen. 

Spelmateriaal wordt door SOOS verzorgd. 

Voor meer informatie kunt u terecht op bovengenoemde website of bij de 

coördinator. 

11.3 Na Schoolse Opvang  

Indien gewenst kunnen kinderen gebruik maken van Naschoolse opvang via KION. Ook 

dit vindt op school plaats in de twee daarvoor ingerichte lokalen. De opvang is van 

15.30 uur tot 18.00 uur. Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact 

opnemen met KION, afdeling Klantrelaties,  

telefoonnummer: 024 3822655 of via email: klantrelaties@kion.nl  
 

mailto:klantrelaties@kion.nl
http://www.kion.nl/
http://mail.wingerd-nijmegen.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.stichtingsoos.nl.
mailto:klantrelaties@kion.nl
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12                              Adressenlijst  

12.1                                Onderwijsinspectie 

Als basisschool hebben wij te maken met de onderwijsinspectie van het kantoor te 

Utrecht. 

Het adres: 

Rijksinspectiekantoor Utrecht 

Postbus 2730 

Utrecht 

 

bezoekersadres 

Park Voorn 4 

3544 AC Utrecht 

www.onderwijsinspectie.nl 

tel.: 088- 6696000 

12.2                                 MARANT / educatieve diensten 

Medewerkers van Marant begeleiden de school op verschillende terreinen: 

 het zorgteam krijgt begeleiding bij de hulp die gegeven wordt aan de kinderen die 

extra zorg nodig hebben en 

 het team krijgt begeleiding bij de invoering van onderwijskundige ontwikkelingen. 

Het adres:  

Marant / educatieve diensten 

Aamsestraat 84 a 

6662 NK  Elst 

tel.: 0481 439300  

12.3   CENTRUM JEUGD EN GEZIN 

                                                   Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen  
                                                   hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van het kind. 
                                                   tel: 024-3650111 

12.4 GGD 

Jeugdverpleegkundige:  Claartje Smits; csmits@ggdgelderlandzuid.nl  

Jeugdarts:   Cindy Karsten; c.karsten@ggdgelderlandzuid.nl 

Doktersassistente:  Marjolein van Doorn; mvandoorn@ggdgelderlandzuid.nl 

Logopediste:  Angela van Groningen, avangroningen@ggdgelderlandzuid.nl  

Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 – 1447111 (werkdagen tussen 8.30-14.00) 

12.5 NIM 

Elke maandagochtend is de schoolmaatschappelijkwerker, mevr. Kim Verweij,  op 

mailto:csmits@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:c.karsten@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:mvandoorn@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:avangroningen@ggdgelderlandzuid.nl
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school aanwezig.  Afspraken kunnen gemaakt worden via de Intern Begeleiders van de 

school. 

NIM 

Panovenlaan 1 

6525 DZ Nijmegen 

tel.: 024 3232751 

 

 

12.6                                  STICHTING LEERGELD NIJMEGEN 
                                             

Voor steeds meer ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten 

aan buitenschoolse sport of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de 

ouderbijdrage en schoolreizen, zijn vaak niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan 

Leergeld ondersteuning bieden zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. 

We helpen kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in Nijmegen wonen en 

van wie de ouders een laag inkomen hebben. 

 

Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een 

huisbezoek kunnen wij beoordelen of wij de ouderbijdrage en de rekeningen voor 

sport en cultuur voor u gaan betalen.  

024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur 

info@stichtingleergeldnijmegen.nl 

www.leergeldnijmegen.nl 

12.7           Landelijke klachtencommissie (LKC) 

Postbus 185 

3440 AD Woerden 

tel.: 0348 405245 

12.8           Sociaal Wijkteam Lindenholt 

Zellersacker 10-03 
6546 HA  Nijmegen 
06-23 95 36 20 
lindenholt@sociaal-wijkteam.nl 

 

mailto:info@stichtingleergeldnijmegen.nl
http://www.leergeldnijmegen.nl/
mailto:lindenholt@sociaal-wijkteam.nl
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13  Nawoord 

 

In deze schoolgids hebben wij een beeld proberen te schetsen van onze school, de 

uitgangspunten, de onderwijskundige inhoud en de activiteiten met de ouders en de 

kinderen.  

We hopen hiermee de meeste vragen beantwoord te hebben. U kunt met andere 

vragen, suggesties of op- en aanmerkingen altijd bij ons terecht! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

het team van de Wingerd 

 
 

 


