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WOORD VOORAF 

De Wegwijzer is een dynamische jenaplanschool die volop in ontwikkeling is en blijft. Wij zijn ook 

een school met een veilige pedagogische leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en waar ze 

graag willen zijn. 

Naast het goed leren van de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen mogen kinderen binnen onze 

school op zoek gaan naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.  Zo zal onze school een plek 

zijn waar men oefent hoe je met elkaar moet leven.  

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. We leren tenslotte om de wereld te leren kennen. 

De schoolgids is de wegwijzer voor u als ouder in het schooljaar van uw kind. U kunt de weg vinden 

naar waar de school voor staat, van waar we vandaan komen, hoe het met ons gaat, waar we naar 

toe willen en hoe het schooljaar georganiseerd is.   

De Wegwijzer heeft een mooie ambitie.  Naast goede opbrengsten voor de leervakken willen wij ook 

hoge opbrengsten realiseren bij de ontwikkeling van de zogenaamde brede opbrengsten. 

Opbrengsten die je terug ziet in de  7 essenties van het  jenaplanonderwijs. 

De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst en heeft de 

instemming van de Medezeggenschapsraad. 

Namens de medewerkers van de Wegwijzer wens ik u allen een fijn schooljaar toe. 

 

 

 

Ton Hovens, M ME.  

Directeur Wegwijzer 
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EIGENTIJDS ONDERWIJS, GERICHT OP DE 

TOEKOMST  

Het is belangrijk om de wereld te leren kennen. Op de Wegwijzer leer je om te leven, daarom zijn het 

gesprek, spel, werk en vieren erg belangrijk.   Ook wil de Wegwijzer een veilige leer- en leefomgeving 

zijn. Wij willen dat er voor iedereen ruimte en aandacht is. Op de Wegwijzer is leren  

vanzelfsprekend.   

Wij vinden het gesprek belangrijk om je gedachten goed onder woorden te kunnen brengen en om 

goed te leren luisteren naar anderen. In de communicatie van nu en straks is het belangrijk dat je dit 

goed leert. 

In ons werken wordt veel aandacht gegeven aan de kwaliteit van de instructies waar we onder ander 

het wegwijzerinstructiemodel 1gebruiken.  

De Wegwijzer heeft ook veel aandacht voor de implementatie van techniek in het onderwijs. De 

onderzoekende en ontwerpende houding bij kinderen wordt gestimuleerd en gebruikt om 

onderzoeksvragen te stellen en te beantwoorden. In de thema’s van wereldoriëntatie is techniek als 

van nature opgenomen.  

Spel en werk zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Van spelend experimenteren gaat het kind 

steeds meer over naar doelgericht werken. Niet alleen in de onderbouw, maar ook in de midden- en 

bovenbouw is spel van wezenlijk belang. 

 Door te vieren in de groep of met alle groepen samen in vieringen en weekopeningen leren we 

elkaar wat ons hoofd en hart bezighoudt. Elke week starten we met een weekopening. We vieren de 

jarigen en vertellen elkaar waar we mee aan het werk gaan. Het thema van de week van Trefwoord 

wordt benoemd en in beeld gebracht. Bij vieringen op het einde van de thema’s laten we aan elkaar 

en aan de ouders zien waar we mee bezig zijn geweest. 

Waar de Wegwijzer voor staat 
 

Identiteit 

De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool. In de praktijk zijn wij vooral een 

oecumenische school, waarin ruimte en respect voor de mening van anderen is. Vanuit deze 

christelijke levensovertuiging willen we kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en de 

wereld waarin je leeft een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar, voor de 

leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons in bruikleen is gegeven. 

Eigen ontplooiing is alleen mogelijk als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt. In een sterk 

geïndividualiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme hoogtij vieren wordt op 

 

1 Het wegwijzer instructiemodel is ontwikkeld door de school aan de hand van instructiemodellen zoals het EDI model 

en het directe instructiemodel. 
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onze school getracht kinderen bij te brengen dat het in de wereld van vandaag ook om andere 

dingen gaat.  

We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent. Samen werken, samen spelen en dus samen zijn 

op school is een uitgesproken waarde door ouders en team. Betrokken zijn bij de school uit zich in 

het samen werken in werkgroepen, samen vieren bij festiviteiten, samen leren bij de thema’s. Er 

wordt hard gewerkt in een dynamische omgeving. Aandacht voor het welbevinden van kinderen, 

ouders en stamgroepleiders is de start van ontwikkelen. 

Missie (hoe zien wij onze opdracht?) 

De Wegwijzer is een jenaplanschool. Een jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waarin 

het samen werken, spreken, vieren en spelen centraal staan. 

Onze school wordt geleid vanuit een duurzame gerichtheid op kwaliteit, die recht doet aan 

verschillen tussen grote en kleine mensen. 

De waarden vanuit het Koersplan van Optimus zijn heel herkenbaar in ons onderwijs. 

“We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, 

die vanuit tolerantie en respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame 

samenleving. We zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en 

culturele vaardigheden en een eigen moreel kompas” Het omschrijft naadloos waar wij voor staan en 

waar wij als team in de praktijk van alle dag naar handelen. 

Bij alle vragen die vanuit ouders, bestuur of inspectie aan ons gesteld worden geeft deze missie ons 

het antwoord. Het kind en wat wij hem willen bieden is het criterium bij het zoeken naar 

antwoorden. 

Visie (hoe denken wij over onderwijs?) 

Kinderen zijn welkom bij ons 

Kinderen zijn uniek  

Samen met ouders en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan opvoeding, zorg en 

ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, plezier 

beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We bieden kansen waarbij kinderen 

komen tot zelfontplooiing en talent-ontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen 

daartoe uit.  

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer ze veiligheid en welbevinden ervaren. We werken aan 

normen en waarden zodat iedereen op onze school met respect behandeld wordt.  

We leren kinderen opkomen voor zichzelf en samenwerken met de ander. In deze samenwerking ligt 

de uitdaging om, in alle eerlijkheid en openheid, in gesprek te gaan met elkaar en van elkaars kennis 

en denkbeelden te leren. Anders zijn mag en sociaal emotionele groei en zelfvertrouwen zijn 

opbrengsten die we nastreven. In onze school dragen we daarvoor met kinderen, ouders en 

stamgroepleiders, gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Vanuit de ontstane veiligheid ontstaat 

betrokkenheid, waardering en plezier in spelen, leren en leven. 

Wanneer we met plezier spelen, leren en leven komen we tot de best mogelijke resultaten.  
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We richten daarvoor een rijke schoolomgeving in waar alle betrokkenen van de Wegwijzer kansen 

krijgen zich te ontwikkelen, te verwonderen en komen tot leren. Kinderen worden begeleid naar wie 

ze in aanleg zijn. Daardoor worden kinderen gezien en komen ál hun talenten positief tot uiting. Dat 

betekent ook dat we aansluiten bij de belevingswereld en leerstijl van het kind. We hechten waarde 

aan samen leren en reflectie.  

We oefenen in het geven en ontvangen van feedback en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een 

kritische houding. We streven eveneens hoge opbrengsten na op het gebied van kennis en 

vaardigheden zoals die zijn vastgelegd in de referentiekaders. We verliezen verschillen tussen 

kinderen niet uit het oog en differentiëren in ons aanbod en geven extra ondersteuning.  

Passend onderwijs betekent op de Wegwijzer aansluiten bij het kind en uitdagen tot het best 

mogelijke met behoud van de eigenheid van het kind. We bieden op deze manier alle kinderen 

kansen op een toekomst in een snel veranderende maatschappij.  

We hebben de taak om kinderen voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. De Wegwijzer 

wil van betekenis zijn in deze maatschappij..  

Daarnaast kijken we toekomstgericht. Echter, wat brengt ons de 21e eeuw? We willen kinderen een 

brede basis meegeven. Wetenschap en techniek neemt op onze school een centrale plek in. We leren 

kinderen samenwerken en een onderzoekende houding aan te nemen. Daarnaast vinden we 

culturele vorming van belang waarbij kinderen leren uiting te geven aan waarden, gevoelens en 

kennis. 

Ouders, andere scholen in onze omgeving, bedrijven en verenigingen worden actief betrokken in het 

versterken en verrijken van ons aanbod. We maken gebruik van multimedia en een moderne 

infrastructuur. Zo staan we in contact met de wereld om ons heen en sluiten we onze ogen en oren 

niet voor maatschappelijke kwesties.  

Op onze school wordt samen gesproken, gespeeld, gewerkt, geleefd en de school vormt een 

realistische afspiegeling van het leven in het algemeen. We kijken naar kansen en mogelijkheden. 

Daarbij hebben we elkaar nodig om kennis te delen, elkaar te prikkelen, te enthousiasmeren, hulp te 

bieden en feedback te geven. Uitgaande van de unieke eigenheid van elk persoon, mag je je op onze 

basisschool ontwikkelen tot wie je bent en wat je wil bereiken. 

Samen op Weg om Wijzer te worden! 
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OUDER & KIND & SCHOOL 

Om de driehoek ouder- kind- school recht te doen hebben wij de ouderraad, medezeggenschapsraad 

en de leerlingenraad. 

Ouderraad 

De ouderraad is een stichting met vertegenwoordiging van ouders en als zodanig aanspreekbaar voor 

alle ouders, die een of meerdere leerlingen op De Wegwijzer hebben. 

De huidige ouderraad is als volgt samengesteld:   

Merijn Vogel: merijn.vogel@gmail.com - voorzitter 
York Bruijn: yorkbruijn@yahoo.co.uk  - penningmeester 
Danja Curvers: danja.curve@gmail.com -  lid 

 

De ouderraad heeft tot taak het schoolteam te assisteren bij het onderwijsleerproces (klassenouder, 

creatieve activiteiten, gast in de klas, begeleiden van excursies en uitstapjes) en bij het organiseren 

van diverse activiteiten en hoogtijdagen op school: Sinterklaasfeest, Kerstviering, carnaval, 

Paasviering, schoolreis, sportdag en dergelijke. De ouderraad heeft hulp nodig van ouders ter 

ondersteuning van genoemde activiteiten. 

Naast de ouderraad is er ook een versiercommissie die zorgt voor een leuke aankleding van de 

school.  

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR geeft 

gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken, die op de Wegwijzer betrekking hebben. De 

medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan 

de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie. 

Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen 

van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar: ieder van u kunt deze vergadering bezoeken. Zo blijft u op de 

hoogte van de ontwikkelingen binnen onze school. 

 De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouderleden: 

Erik Jansen: halftien@hotmail.com -  voorzitter 
Marieke van den 
Ham: 

mariekevandenham@yahoo.co.uk  - secretaris 

 

en twee personeelsleden: 

Joyce Leeuwen: j.vleeuwen@optimusonderwijs.nl - lid 
Loes Janssens: l.janssens@optimusonderwijs.nl -  lid 

 

mailto:merijn.vogel@gmail.com
mailto:yorkbruijn@yahoo.co.uk
mailto:danja.curve@gmail.com
mailto:halftien@hotmail.com
mailto:mariekevandenham@yahoo.co.uk
mailto:j.vleeuwen@optimusonderwijs.nl
mailto:l.janssens@optimusonderwijs.nl


- 9 - 

 

De leden worden elk door hun eigen geleding gekozen. De zittingsperiode is drie jaar. Alle ouders 

kunnen zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad. U krijgt daarover bericht via social 

schools. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht.  

Leerlingenraad 

Onze school kent een leerlingenraad. Deze raad is door de kinderen gekozen en adviseert gevraagd 

en ongevraagd de directie van de school.  

De raad houdt zich bezig met wat er speelt in de school en de stamgroep.  

Jaarlijks worden de kinderen die de school verlaten of niet langer in de leerlingenraad willen zitten, 

opgevolgd door nieuwe kinderen. De leerlingenraad organiseert hier zelf verkiezingen voor. 

Leerlingen uit de leerlingenraad hebben vastgestelde vergaderingen met de directeur of een 

stamgroepleider. Ook hebben zij zelf vergaderingen zonder directeur of leerkracht. 

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen bij officiële gebeurtenissen. 

OPTIMUS PRIMAIR ONDERWIJS 

Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. 

Optimus omvat 38 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten Land 

van Cuijk, Oss, en Maashorst. Binnen Optimus werken circa 650 medewerkers voor circa 6000 

kinderen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 500 kinderen.  

Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is 

eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van 

Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de 

directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken en 

Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te 

ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. 

Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend 

vermogen van de organisatie als totaal.  

Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de 

beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd. 

 

Optimus Primair Onderwijs 

Bestuurskantoor 

Stoofweg 2, 5361 HZ Grave 

0485-318910 

www.optimusonderwijs.nl 

 

 

 

 

 

http://www.optimusonderwijs.nl/
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DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 

Toetsresultaten 

Om resultaten te meten wordt gebruik gemaakt van methode gebonden- en ongebonden toetsen en 

observaties door stamgroepleiders, directie, en interne begeleider. De Iep-Eindtoets in groep 8 is 

voor de ouders het meetinstrumenten. Door de hele schoolperiode worden Cito-toetsen afgenomen: 

van groep 3 tot en met 8. Daarnaast volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel gebied via het 

observatie-systeem van Parnassys: “Zien”.  

Van elk kind wordt een kind dossier gemaakt met de belangrijkste gegevens en resultaten in ons 

leerlingenregistratiesysteem. Alle leerresultaten van de kinderen worden tevens vastgelegd in het 

kindvolgsysteem (LOVS). Regelmatig spreekt de stamgroepleider alle kinderen door met de intern 

begeleider. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.  

Twee keer per jaar worden de methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De interne begeleidster 

analyseert deze gegevens in een diepteanalyse; deze wordt besproken met directie en 

stamgroepleiders. Zorgsignalen worden in beeld gebracht en verwerkt in de groepsplannen. Het 

vervolg zie je in de dagprogramma’s. Tweemaal per jaar krijgen de kinderen van groep 2 tot en met 7 

een (schriftelijk) rapport mee naar huis; medio november, februari en juni wordt met alle ouders, het 

kind en de stamgroepleider een 15-minutengesprek gevoerd. Daarnaast krijgen ouders van kinderen 

die extra aandacht nodig hebben door het jaar heen het gesprek met de ib-er en stamgroepleider. 

Schooljaar 2021-2022: scores van de Iep eindtoets en uitstroom naar voortgezet onderwijs 

Vo-school Aantal % 

Vmbo-basis 1 10 

Vmbo basis kader 1 10 

Vmbo-t 2 20 

Vmbo-t/havo 1 10 

Havo 1 10 

Havo/vwo 1 10 

vwo 3 30 

  

Scores Eindtoets Cito / Iep 

Schooljaar Gem schoolscore Aantal Leerlingen 

2017-2018 533,3 3 

2018-2019 537,7 6 

2019-2020 Geen score 7 

2020-2021 85,4 8 

2021-2022 79.1 10 
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Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs 

De kwaliteit van ons onderwijs bewaken we d.m.v. landelijk genormeerde toetsen en 

methodetoetsen die we plaatsen in de brede context van de ontwikkeling van het kind. In 

gesprekken wordt de kwaliteit besproken en planmatig aangepakt. We gebruiken vragenlijsten bij 

kinderen, ouders en stamgroepleiders om de schoolsituatie in beeld te brengen.  

Doelen voor 2022-2023 

 
We gaan door met: 

• Doorgaande lijn ontwikkelen op de cursussen rekenen. 

Nieuwe doelen voor 2022-2023 

• Bouwen aan een sterke stamgroep. 

• Uitbouwen thema’s taal en spelling in de stamgroepen. 

• Essenties van het jenaplanonderwijs vormgeven. 

• Begrijpend lezen krijgt een update… 
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DE INRICHTING VAN DE WEGWIJZER 

Als we de kinderen een goede en een brede basis mee willen geven, vraagt dat het een en ander van 

de organisatie van de school. Om die brede basis te ontwikkelen, zijn alleen kennis en vaardigheden 

niet voldoende. Mede door hun sociale ontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zullen 

onze kinderen in de toekomst een (voor hen) juiste plek in deze complexe samenleving kunnen 

vinden en daarin op volwaardige wijze kunnen participeren. Dat betekent voor het onderwijs dat wij 

bieden, dat er voldoende gelegenheid voor de kinderen geboden dient te worden om in 

verschillende (leeftijds-)groepen met en van elkaar te leren.  

Inrichting van het onderwijsleerlandschap 

De Wegwijzer werkt met stamgroepen. Wij werken met driejarige stamgroepen. We kiezen voor 

onderbouwgroep 1-2-3,  middenbouw 4-5-6 en bovenbouw 7-8. In de stamgroepen worden aan de 

jaargroep instructies gegeven.  

In een jaargroep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. Een deel van het onderwijs 

wordt in de aparte jaargroepen gegeven en een ander deel in de groepsgemengde en/of variabel 

samengestelde groepen. De aanspreekpersoon voor de ouders is de stamgroepleider  die met de 

groep werkt. 

De meerwaarde van een driejarige stamgroep is het leren en leven van en met elkaar. Net zoals 

buiten school ontmoeten de kinderen elkaar ook in de school. Je bent de jongste of middelste van de 

groep en je bent de oudste van de groep. Hierdoor leer je je ook verantwoordelijk voelen voor elkaar 

en voor de groep.  

De instructies zijn altijd in een kleine groep. De stamgroepleider hoort en ziet het kind tijdens de 

instructies. Zo kun je instructies op maat geven.  

In een stamgroep zijn klassengrenzen minder scherp. Een kind dat iets extra’s nodig heeft, kan 

gemakkelijk aanschuiven in een hogere groep. Ook gedragsproblemen komen minder vaak voor. De 

groep weet wat er gevraagd wordt, omdat twee derde deel van de groep bij elkaar blijft en 

automatisch aan de nieuwe groep uit kan leggen wat wel en niet verwacht wordt. 

We gebruiken voor ons onderwijsmethoden waarin de kerndoelen van ons onderwijs aangeboden 

worden. We gebruiken de volgende methodes: 

• ‘Trefwoord’ voor levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming 

• ‘Kleuterplein’ voor 1-2 

• ‘Lijn 3’ voor groep 3 (thematisch werken met taal) 

• ‘Karakter’ voor groep 4 t/m 8 

• ‘Staal’ voor groep 3 t/m 8 

• ‘Nieuwsbegrip’ (begrijpend lezen) voor groep 4 t/m 8 

• Schrijven: ‘Klinkers’ 

• ‘Wereld in Getallen’ voor rekenen voor groep 3 t/m 8; groep 1-2 maakt gebruik van het bijbehorende 
ideeënboek en allerlei ontwikkelingsmaterialen 

• Engels voor de bovenbouw. Methode ‘Take it Easy’ 

• ‘Blits’ voor studievaardigheden 

• Topografie. ‘De Junior Bosatlas’ 

• Zaakvakken komen bij groep 1 t/m 8 thematisch aan de orde; er wordt uitgegaan van ervaringen en 
interesses van de kinderen. Daarnaast wordt er gewerkt met gevarieerd samengestelde groepen. We 
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werken vanuit het totaalkader van de kerndoelen. We proberen ook de wereld buiten de school 
hierbij te betrekken 

• ‘Basislessen’ voor het gymmen van groep 3 t/m 8. De kinderen van groep 1-2 krijgen bewegingslessen 
van uit het bronnenboek van deze methode in de speelzaal van de school. De kinderen van groep 4 
t/m 6 krijgen 2 x 60 minuten gymles. De bovenbouw krijgt 1 x 60 minuten les. 

• De creatieve vakken worden aan de thema’s van wereldoriëntatie gekoppeld (handvaardigheid, 
muziek, drama en tekenen) 

• Groep 7 en 8 neemt één keer per twee jaar deel aan het verkeersexamen 

• Techniek en culturele vorming maken deel uit van wereldoriëntatie; daarnaast zij we nieuwe 
lesmaterialen aan het verkennen 

Wij geven in principe geen huiswerk mee omdat we van mening zijn dat de uren onderwijs op onze 

school voldoende impulsen bieden aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten buiten de 

schooluren ruimte hebben zich op andere wijze te vormen, te ontwikkelen en te ontspannen.  

We maken gebruik van een digitale omgeving (aerobe dlo) waarin kinderen de leerstof verwerken. 

Sinds een paar jaren werken de kinderen met Chromebooks in een googleomgeving. Via basispoort 

kunnen de kinderen in de digitale leerstof. 

Het gebruik maken van de computer is op De Wegwijzer geen vak op zich. Spelenderwijs wordt er 

gebruik van gemaakt als hulpmiddel bij het verwerven of verwerken van kennis en/of vaardigheden. 

Wij hebben Chromebooks beschikbaar voor de kinderen in de onderbouw. We hebben 30 

Chromebooks voor de kinderen die ze op het leerplein of aan hun tafel in de klas kunnen gebruiken. 

Alle computers bieden veilige toegang tot internet. Kinderen mogen hier gebruik van maken als dit 

aansluit bij hun programma.  

In de groepen 1 t/m 8 werken we met digitale schoolborden, de zogenaamde touchscreens. Met het 

digibord laat de stamgroepleider informatie, illustraties, filmpjes en dergelijke zien aan de kinderen 

ter ondersteuning van de lesstof en instructie. Stamgroepleiders en kinderen zijn er enthousiast over: 

het (geven van) onderwijs wordt er in ieder geval leuker, informatiever en rijker door.   
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SCHOOLTIJDEN 

Groep 1 t/m 8 

Wij hebben het vijf gelijke dagen model. Maandag t/m vrijdag 8.30 uur t/m 14.00 uur. 

Vakantie en vrije dagen 

Bij aanvang van dit schooljaar staan de vakanties in social schools, ons communicatiemiddel. Dit 

biedt u overzicht van vakanties, studiedagen en vrije dagen. U vindt hier informatie de school 

betreffende. 

De vakantieplanning van schooljaar 2022-2023 is: 

• Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 

• Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

• Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023 

• Meivakantie: 24 april 2022 t/m 5 mei 2023 

• Zomervakantie: 17 juli t/m 28 augustus 2023 

Groepenverdeling 

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 

        

onderbouw middenbouw bovenbouw 

Marina 

Mariette 

Cor Joyce 

Bianca 

Sylvia 

 

Onderwijsassistente :  Anita de Graaf wordt ingezet waar zorg nodig is. Loes coordineert de inzet van 

Anita. 

Gymrooster 

 middenbouw bovenbouw 

dinsdag 13.00 - 14.00 12.00 - 13.00 

donderdag 09.30 - 10.30 08.30 - 09.30 
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DE MEDEWERKERS VAN DE WEGWIJZER 

Het team dat werkt op onze school bestaat uit deskundige onderwijsmensen, deels ervaren 

leerkrachten en deels jong talent.  

Het team van de Wegwijzer 

Directie Ton Hovens t.hovens@optimusonderwijs.nl 

IB-er Loes Megens-Janssens l.janssens@optmusonderwijs.nl 

Stamgroepleiders groep 1 + 2 
+ 3 

Marina Bal m.bal@optimusonderwijs.nl 

 Mariette Chaudron m.chaudron@optimusonderwijs.nl 

Stamgroepleider groep 4 + 5 + 
6 

Cor de Jonge c.djonge@optimusonderwijs.nl 

Stamgroepleiders groep 7 + 8 Joyce van leeuwen j.vleeuwen@optimusonderwijs.nl 

 Bianca van Boxtel b.vboxtel@optimusonderwijs.nl 

 Sylvia Sommers s.sommers@optimusonderwijs.nl 

Onderwijsassistente Anita de Graaf- van den 
Broek 

a.dgraaf@optimusonderwijs.nl 

Administratie Corin van Hintum- 
Gremmen 

c.vhintum@optimusonderwijs.nl 

Conciërge Ed Engberink e.engberink@optimusonderwijs.nl 

Schoonmaak Heidi van IBN  

 

Leerplek voor studenten 

De Wegwijzer biedt gelegenheid aan studenten van hogescholen en ROC’s om stage te lopen, mits 

het de goede gang van zaken binnen het onderwijs niet verstoort. Daarnaast bieden wij ruimte voor 

snuffelstage van vmbo-scholen of andere relevante opleidingen. Het geven van onderwijs moet je 

immers leren door het te doen, daarom bieden wij studenten deze mogelijkheid. De stamgroepleider 

blijft in de groep en blijft de eindverantwoordelijke persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:t.hovens@optimusonderwijs.nl
mailto:m.bal@optimusonderwijs.nl
mailto:c.djonge@optimusonderwijs.nl
mailto:j.vleeuwen@optimusonderwijs.nl
mailto:a.dgraaf@optimusonderwijs.nl
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BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING 

Leerlingzorg 

Om de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven, werken wij binnen ons 

team volgens een zorgstructuur-cyclus. Deze cyclus is beschreven en besproken met het team en de 

ouders. Door deze cyclus goed te volgen zal er geen stap overgeslagen worden en kan er een goede 

afstemming plaatsvinden.  

De stamgroepleiders werken volgens deze cyclus en wordt gemonitord door de intern begeleider. 

Het doel van deze cyclus is het goed volgen van de kinderen zodat de juiste onderwijsbehoeften 

aangeboden kunnen worden.  

Het is voor een kind prettig als het een doorgaande lijn ervaart. Door middel van toetsen van de 

methodetoetsen en van het CITO-leerlingvolgsysteem worden gegevens van de kinderen verzameld 

en geanalyseerd. Tijdens de schoolloopbaan wordt duidelijk welke ondersteuning een kind nodig 

heeft op het gebied van leren en aandacht op het gebied van pedagogische ondersteuning. Deze 

gegevens worden verwerkt in groepsplannen en groepsoverzichten. Alleen wanneer een kind 

specifieke onderwijsaanpassingen nodig heeft wordt een individueel plan geschreven. 

 

Bij de inrichting van de zorg voor de kind, wordt uitgegaan van vijf niveaus:  

• Niveau 1: de gewone zorg in de groep 

• Niveau 2: een kind heeft op een gebied extra ondersteuning nodig. Vanaf dit niveau krijgen 
ouders een formulier waarop staat voor welk onderdeel uw dochter/ zoon extra aandacht 
krijgt en wordt u gevraagd dit te ondertekenen en mee terug naar school te geven.  

▪ Niveau 3: een kind heeft veel extra zorg nodig en de leerkracht schrijft een aangepast plan. 

▪ Niveau 4: een kind krijgt begeleiding vanuit het zorgteam van Optimus, het speciaal (basis) 
onderwijs of andere instanties. 

▪ Niveau 5: een kind heeft zoveel zorg nodig, dat de school het niet meer kan bieden en er 
volgt overplaatsing (naar een andere basisschool of naar het speciaal (basis)onderwijs. 

Wanneer een leerling extra zorg ontvangt wordt u door de stamgroepleider of ib-er op de hoogte 

gebracht. 

Bij het begin van het schooljaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders van ’zorg’ 

kinderen. In maart en juni vinden de gesprekken plaats.  

Het is belangrijk dat elk kind de juiste zorg krijgt, die hij/zij nodig heeft. Deze zorg moet zo dicht 

mogelijk bij het kind gegeven worden. Dit is niet alleen het streven van basisschool de Wegwijzer, 

maar ook een landelijk streven. Dit wordt: “Passend onderwijs” genoemd.  

Indien mogelijk moet de zorg op de reguliere basisschool gegeven worden, eventueel met extra 

externe hulp. Pas indien het echt noodzakelijk is, vindt verwijzing naar andere basisscholen of 

speciaal (basis) onderwijs plaats.  
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In ons beleid sluiten we aan bij het beleid zoals dit ontwikkeld is in het Samenwerkingsverband 

‘Stromenland land van Cuijk’. Hierin werken 45 scholen voor basisonderwijs en drie speciale 

(basis)scholen regionaal samen om de zorg voor kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit 

wordt jaarlijks vastgelegd in het zorgplan dat desgewenst op school ingezien kan worden bij de 

directeur en de IB-er. 

Interne begeleiding 

Iedere school in Nederland heeft een interne begeleider of begeleidster binnen het team. Voor 

basisschool de Wegwijzer is dit Loes Janssens. Haar taak is het coördineren van alles wat met de zorg 

voor het kind en de stamgroepleider te maken heeft. Dit loopt uiteen van het invoeren van nieuwe 

werkwijzen en het ondersteunen van stamgroepleiders hierin, het samen met de directie 

schoolbeleid uitstippelen, het volgen en ondersteunen van leerkrachten en (in een enkel geval) 

kinderen  

Onderwijsassistente 

Anita zal als onderwijsassistente in stamgroepen ingezet worden ter ondersteuning van het 

leerproces. 

Passend onderwijs voor het jonge kind 

Voor het moment dat het kind bij ons in groep 1 instroomt worden de gegevens van de 

peuterspeelzaal of kinderdagopvang zorgvuldig bekeken. Vanaf de eerste stap van het kind in school 

verzamelen we gegevens in de vorm van observaties door de stamgroepleiders en toetsen gemaakt 

door het kind. Met behulp van het volgsysteem, “KIJK”, worden de gegevens vastgelegd die we door 

observeren tijdens het werken en spelen van de kleuters verkregen hebben. Denk hierbij aan 

motorische vaardigheden, voorbereidende reken- en taalvaardigheden. Vanaf eind groep 1 maken de 

kinderen in groep 1 Citotoetsen rekenen voor kleuters en taal voor kleuters Kinderen in groep 2 

maken midden 2 en eind 2 Cito toetsen. Deze gegevens geven de stamgroepleiders informatie over 

het functioneren van het kind in relatie tot zijn of haar capaciteiten. Ook wordt een beeld gegeven 

hoe zich dit verhoudt tot de normen die binnen het Nederlandse basisonderwijs gehanteerd worden.  

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De school valt dan formeel 

onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland (2507). Alle scholen uit dit 

verband moeten er samen voor zorgen dat elk kind een passende plek kan krijgen. 
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GOEDE AFSPRAKEN 

Een veilige school en de klachtenregeling 

Wij hechten aan een veilig leer- en werkklimaat binnen de school en willen de veiligheid voor alle 

kinderen (en voor alle medewerkers, ouders en verzorgers binnen de school) garanderen. Dit lijkt zo 

vanzelfsprekend; het is moeilijk om je voor te stellen, dat er kinderen zijn, die zich op school niet 

veilig voelen en soms ook worden lastiggevallen. Wij willen dit zoveel mogelijk voorkomen. Maar er 

kan altijd iets gebeuren, vandaar dat we hier informatie geven over de klachtenregeling en 

vertrouwenspersoon. 

Klachtenregeling 

Alle scholen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen, waarin staat hoe klachten 

binnen de school worden afgehandeld. Ook binnen OPTIMUS primair onderwijs wordt een dergelijke 

klachtenregeling gehanteerd. De regeling is bedoeld voor klachten die betrekking hebben op: 

▪ Het gebied van machtsmisbruik: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, 
ernstige vorm van pesten; 

▪ Overige klachten: begeleiding en beoordeling van kinderen, inrichting van de 
schoolorganisatie, het schoonhouden van het gebouw, toepassing van strafmaatregelen. 

U kunt met klachten terecht bij de stamgroepleider, de directie, de interne contactpersoon van de 

school of de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon bij ons op school is Loes 

Janssen Megens. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe 

vertrouwenspersoon. 

De vertrouwenspersonen 

Voor de scholen van OPTIMUS primair onderwijs zijn de vertrouwenspersonen: 

▪ Mevr.G.Driessen. 06-10938093.  g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl 
Zij is in dienst van GIMD (Gemeenschappelijke Instelling Maatschappelijke Dienstverlening). 
U kunt het hoofdkantoor van GIMD bereiken via telefoonnummer: 058-2954777. 
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Landelijke Klachtencommissie 

Ten aanzien van klachten op het gebied van machtsmisbruik zijn de 38 scholen van OPTIMUS primair 

onderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. 

 

Bent u niet tevreden over de interne klachtbehandeling door het Bestuur, dan kunt u zich alsnog 

wenden tot de landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, postbus 82324, 2508 EH 

Den Haag. Telefoonnummer 070-3861697, mailadres info@gcbo.nl. Mocht U de officiële 

klachtenregeling willen inzien, verwijzen wij u naar de ib-er van de school. 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing kan nodig zijn indien er sprake is van wangedrag van het kind en mag hoogstens een week 

duren. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgaaf van reden(en) aan de ouders van h 

en de inspectie meegedeeld. Et kind 

Bij verwijdering ziet de school geen mogelijkheden meer om het kind op verantwoorde wijze te 

begeleiden. De stappen die worden gezet bij verwijdering staan vermeld in de procedure 

verwijdering. De school heeft vanaf dagtekening van het besluit een inspanningsverplichting om 

gedurende een periode van acht weken een andere school voor het kind te zoeken. Tijdens deze 

periode kan het kind eventueel worden geschorst. Schorsing en verwijdering van kinderen zijn 

maatregelen die niet gemakkelijk genomen worden.  

De Wegwijzer gaat hier zeer terughoudend mee om, maar soms weegt het algemeen schoolbelang 

zwaarder dan het individueel belang. Wel gaan we in dat geval samen met ouders op zoek naar de 

beste oplossing.  

Mochten er redenen zijn om over te gaan tot schorsing dan is er een procedure waarin 

besluitvorming ligt bij het College van Bestuur. 

Verzuim- en verlofregeling 

Ouders dienen zich in te zetten om de ontwikkeling van hun kind zo onbelemmerd mogelijk te laten 

verlopen. Vanwege bepaalde redenen kan het voorkomen dat uw kind de school niet kan bezoeken. 

Ziekte, bezoek aan een dokter, een begrafenis of een feest zijn allemaal redenen om de school niet of 

niet volledig te bezoeken. Wanneer uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, laat het ons 

dan ’s morgens direct weten! Laat het ons na ziekmelding ook weten als het ziek-zijn langer duurt 

dan verwacht.  

Wanneer uw kind om een andere reden de school niet kan bezoeken, dan geldt de verlof- en 

verzuimregeling. Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig; wel vanaf de eerste schooldag volgend 

op de maand waarin het 5 jaar wordt. Een kind van 5 jaar mag hooguit 5 uur per week vrij krijgen. 

Zodra een kind 6 jaar is, is het volledig leerplichtig.  

In het belang van een soepele ontwikkelingslijn van uw kind, is het verstandig om het kind zo min 

mogelijk thuis te houden. Onderwijs is van groot belang voor kinderen.  

Extra verlof wordt alleen in zeer bijzondere gevallen (gewichtige omstandigheden) toegekend. Per 

situatie dient door de directeur (tot 10 dagen) en door de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 

dagen) te worden beoordeeld of een verzoek gehonoreerd kan worden. Als u verlof wilt voor uw kind 

mailto:info@gcbo.nl
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dient u dat volgens de procedure schriftelijk bij de directie van de school aan te vragen. Hiervoor is 

een formulier beschikbaar. 

Raadpleeg voor meer informatie de website www.rblbno.nl of bel 0412-629070 

 

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Informatiebescherming en privacy - AVG (algemene wet verordening persoonsgegevens.) 

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van digitale informatie en ict. We maken gebruik 

van digitale systemen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. De hoeveelheid data, 

waaronder persoonsgegevens groeit en dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden en risico’s met 

zich mee. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met 

persoonsgegevens om te gaan.  

Privacy is een grondrecht. Wij doen er dan ook alles aan om de informatiebeveiliging en privacy goed 

te regelen – technologisch, in beleid en in gedrag. Optimus heeft een strikt beleid voor 

informatiebeveiliging en privacy (IBP). Bovendien zijn wij net als elke organisatie gebonden aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 door de Autoriteit 

Persoonsgegevens wordt gehandhaafd. De AVG stelt regels voor de omgang met persoonsgegevens.  

Het uitgangspunt van de wet is dat de privacy leidend is en dat organisaties verantwoordelijk zijn 

voor de juiste omgang met privacyrechten. Leerlinggegevens zijn uiteraard ook persoonsgegevens. 

Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie zoals over gezondheid, gedrag, godsdienst, 

seksuele voorkeur of over de thuissituatie. Deze gevoelige gegevens zijn bijzondere 

persoonsgegevens. Die mogen alleen worden vastgelegd als dat strikt noodzakelijk is. 

De scholen van Optimus gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van kinderen en 

medewerkers en zijn transparant naar ouders, kinderen en medewerkers over welke 

persoonsgegevens ze op welke wijze verwerken en welke rechten ouders, kinderen en medewerkers 

daarbij hebben. Rechthebbenden hebben altijd de mogelijkheid inzicht te krijgen in welke gegevens 

we op welke manier vastleggen. Een ding staat vast: Optimus is gedreven om de privacy van  

kinderen en medewerkers goed te beschermen. 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is bestemd voor financiering van activiteiten van de ouderraad, waarvoor geen of 
onvoldoende subsidies door de overheid worden verstrekt. De ouderbijdrage komt geheel ten goede 
aan de kinderen en is niet verplicht. Wel doen we een dringend verzoek aan u de ouderbijdrage te 
betalen. Ouders van kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen een 
substantieel deel van de ouderbijdrage. De begroting en jaarrekening zijn in te zien bij de 
penningmeester van de ouderraad. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt er 
verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.  
 
De ouderraad vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50 per kind voor dit schooljaar (en bij 
komst na 1 januari € 32,50). De kinderen van groep 7-8 betalen € 10,00 meer vanwege het 
schoolkamp (groep -7-8 betaalt €47,50 en na 1 januari € 42,50).  
 

http://www.rblbno.nl/
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De ouderbijdrage wordt gebruikt bij het Sinterklaasfeest, de Kerst- en paasviering en andere 

activiteiten. Ook het jaarlijks uitstapje wordt hiervan betaald. Bij de verjaardag van de leerkracht 

wordt  onder leiding van de klassenouder een cadeautje gekocht. De leerlingen hoeven zelf niets te 

kopen. Een zelf geknutseld cadeautje is natuurlijk altijd welkom.  

 Is een en ander onduidelijk of zijn er met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage 

problemen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad of met de 

directeur. Voor elk probleem trachten we een oplossing te vinden. 

Rookvrij schoolterrein 

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein, 
zowel binnen als buiten. We doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen geven.  
Uit onderzoek blijkt dat als kinderen anderen zien roken, zij later zelf sneller beginnen met roken. Wij 
vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk. 
 

Met wie we samenwerken 

▪ Stromenland is het samenwerkingsverband van basisscholen met speciale basisscholen in 
Cuijk en omgeving. Inzet van zorgteam en PCL (plaatsingscommissie school voor speciaal 
basisonderwijs) zullen nog in dezelfde vorm dit jaar functioneren. 

▪ Scholen voor speciaal basisonderwijs: De Wingerd in Cuijk, het Palet in Boxmeer en Het 
Baken in Oss. 

▪ Expertisecentra: Kentalis, REC Vierland in Nijmegen. 

▪ De inspectie voor het basisonderwijs: www.onderwijsinspectie.nl, 0800-8051 (gratis) 
info@owinsp.nl. 

▪ Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  
0900-1113111 (lokaal tarief). 

▪ PKN-gemeente Grave. 

▪ Bibliotheek de Buurtbieb werkt samen met Biblioplus. 

▪ De Eerste Stap, de kleine Boedha en onder de boompjes  verzorgen de kinderopvang in 
Grave. 

▪ Jeugdtandartsenteam (in de bus): tandheelkundige verzorging voor kinderen van 2 tot 12 
jaar. Tel. voor spoedhulp: 0485-321678 (24 uur per dag). Informatie via 
www.jeugdtandverzorging.org of via de directeur. 

▪ GGD/Jeugdgezondheidszorg: Gezondheidsonderzoek jeugdarts, logopedische screening, 
preventief verpleegkundig onderzoek door sociaal verpleegkundige. Inloop- en afspraken-
spreekuur in Grave: www.ggdhvb.nl. 

▪ Bureau Jeugdzorg: In de gemeente Cuijk het toegangsloket voor hulpverlening aan jongeren.  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
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▪ Centrum Jeugd en gezin. De contactpersoon van het cjg  vormt samen met de zorg 
coördinator van de school het schoolzorgteam. Dit team bespreekt één keer per 2 maanden 
(anoniem) de kinderen met sociaal-emotionele problemen en adviseert over een mogelijke 
aanpak. Inzage in de dossiers kan alleen middels een door de ouders/verzorgers ondertekend 
toestemmingsformulier. De zorg coördinator bewaakt de procedure. Onze 
schoolmaatschappelijk werkster is Renate Eggenkamp. Mocht u vragen hebben voor haar, 
neem dan even contact op met Loes Janssen Megens, onze zorg coördinator.  

 

 



- 25 - 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 

JENAPLANSCHOOL DE WEGWIJZER 

Burgemeester Ficqlaan 4 Dir.wegwijzer@optimusonderwijs.nl 

5361 AX Grave www.wegwijzer.optimusonderwijs.nl 

0486 – 729001  

  

OPTIMUS PRIMAIR ONDERWIJS 

Stoofweg 2, 5461 HZ Grave info@optimusonderwijs.nl 

0485 – 318910 www.optimusonderwijs.nl 

  

  

BSO DE EERSTE STAP 

Mgr. Borretweg 1 info@deeerstestap.nl 

5361 AP Grave www.deeerstestap.nl 

024-6414654  

KDV DE KLEINE BUDDHA 

Koninginnedijk 252 

5361 CR Grave 

06-38079614 

 

info@dekleinebuddha.nl 

www.dekleinebuddha.nl 

KDV EN BSO ONDER DE BOOMPJES 

Beukenlaan 6 info@kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl 

5363 RA Velp 

0486-474049 

kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl 

  

 

 

 

mailto:info@dekleinebuddha.nl
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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 

Landelijke Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs  

postbus 82324,  

2508 EH Den Haag,  

070-3861697 

info@gcbo.nl 

  

  

ONDERSTEUNINGSPLATFORM LAND VAN CUIJK 

Havikshorst 23, 5431 LZ Cuijk info@stromenland.nl 

Postbus 306, 5430 AH Cuijk www.stromenland.nl 

0485-209001  

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
Locatie-Tilburg 
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg 
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ONZE DROOM  

 
De kinderen die bij ons op school werken, spelen, vieren en in gesprek gaan met elkaar weten van 
zichzelf wat zij waard zijn. Weten waar zij goed in zijn, waar zij hulp bij nodig hebben, waar zij die 
hulp kunnen halen en waar zij hulp kunnen bieden.  
De wereld om hen heen wordt steeds duidelijker voor hen, stap voor stap zijn ze op onderzoek 
gegaan om die wereld te ontdekken. Op onderzoek samen met de stamgroepleiders, waarin de vraag 
centraal staat. Zij hebben geleerd onderzoeksvragen te stellen en met een kritische houding 
antwoorden te vinden.  
Kinderen zijn zich bewust van het belang van de duurzaamheid van de wereld en wat hun rol daarin 
kan zijn.  
Kinderen gebruiken taal om met elkaar te communiceren op een aardige, vaardige en waardige 
manier. Zij hebben geleerd verantwoording te nemen, dat laten zij zien in de keuzes die zij maken, 
keuzes waarvoor zij goede argumenten hebben.  
Kinderen die onze school verlaten doen dat met zelfvertrouwen en met een positief zelfbeeld, het 
zijn kinderen die hun omgeving verrijken.  
Deze kinderen hebben zich ontwikkeld op onze school in een omgeving waarin zij de ruimte en de 
aandacht kregen om als persoon te groeien.  


