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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang.
Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.
Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.
We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Nieuwe Wiel,
Hanneke Mulder

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Nieuwe Wiel
Juliana van Stolberglaan 65
3411XB Lopik
 0348551513
 http://www.nieuwewiellopik.nl
 nieuwewiel@spco.nl
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Schoolbestuur
Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 2.580
 http://www.spco.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Hanneke Mulder - Boevé

hanneke.mulder@spco.nl

Sinds augustus 2017 geef ik met veel plezier leiding aan deze mooie school. Vanaf 2015 was ik als
interim directeur al verbonden met De Nieuwe Wiel. Met meer dan 30 jaar onderwijservaring, waarvan
de laatste tien jaar als directeur, geniet ik elke morgen weer als ik de school binnenstap. De Nieuwe
Wiel is een prachtige, positieve school. Het leerklimaat is er fijn en veilig. De leerkrachten geven
aantrekkelijk en uitdagend onderwijs. Dat zien we aan onze goede resultaten en het maakt dat de
kinderen met plezier naar school komen. En dat vinden we belangrijk!

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Profi Pendi.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

150

2018-2019

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
veiligheid

respect

verantwoordelijkheid

plezier

Missie en visie
Positieve benadering
Het team van De Nieuwe Wiel gelooft in het belonen van positief gedrag. Wij zijn dan ook een PBSschool en dit staat voor Positive Behavior Support. Het is een schoolbrede aanpak die gericht is op het
versterken van gewenst gedrag en voorkomen van probleemgedrag.Wij behalen goede resultaten met
PBS en ervaren een gezellige, positieve sfeer op school. We geven kinderen bewust complimenten en
stimuleren goed gedrag.
Vier kernwaarden
Wij bieden duidelijke regels, maken afspraken en sturen bij waar nodig. We hanteren daarbij de
kernwaarden die op school centraal staan. Onze vier kernwaarden zijn:
•
•
•
•

Veiligheid
Plezier
Respect
Verantwoordelijkheid

Kwaliteit
Goed onderwijs begint bij kundige en betrokken leerkrachten. Ons team is ervaren, goed geschoold en
kent elke leerling. We vinden het belangrijk om ons steeds te blijven ontwikkelen. Daarom gebruiken
we de werkwijze van Stichting LeerKracht: we bereiden met regelmaat samen lessen voor, komen bij
elkaar in de klas, geven elkaar feedback en werken doelgericht aan verbeterdoelen.
In onze lessen zorgen we dat alle kinderen betrokken en aan het leren zijn. We checken hun voorkennis,
brengen kennis over, leren nieuwe vaardigheden aan en controleren of de kinderen het aangeleerde
beheersen en kunnen toepassen.
Ervaren- beleven - doen
Naast het leren vinden we het ook belangrijk dat kinderen spelen, onderzoeken en ontdekken. Met
themaprojecten en wereldoriëntatie en techniek is er ruimte om te doen en te ervaren. We gebruiken
hier de Klusklas voor, de thema's in de kleutergroepen en de projecten van Blink (wereldoriëntatie en
techniek).
Groene school
We willen graag dat onze kinderen kunnen genieten van de schepping. Dan moeten we ze leren om er
goed mee om te gaan. We zijn een afvalvrije school en maken kinderen bewust om op een goede
manier met grondstoffen om te gaan. We geven veel natuur- en buitenlessen, waarbij we gebruik
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maken van BuitenWijs.
Muziek, kunst, sport
Muziek laat kinderen genieten en plezier hebben. Elke week hebben kinderen van groep 1-4 les van een
muziekdocent en de kinderen van groep 5-8 krijgen muziekworkshops. Met KunstCentraal bezoeken
we tentoonstellingen en geven we kunstlessen.
Onze sportleerkracht geeft de kinderen elke week uitdagende gymlessen.

Prioriteiten
Doelen 2019-2020
Waardengedreven onderwijs:
PBS en Kanjer
We verbinden de Kanjerverhalen met PBS. Aan het stop-loop-praat schema voegen we ‘samen doen’
aan toe. We leren kinderen hoe ze conflicten kunnen uitpraten. We leren met behulp van het
pettenkwadrant leerlingen naar hun eigen gedrag te kijken. De leerkrachten volgen scholingen voor de
Kanjermethode. We certificeren ons weer voor PBS.
Vakmanschap, de leraar doet ertoe:
Blink, themawand en KlusKlas
We borgen het lesgeven m.b.v. Blink. We gaan drie keer per jaar een groepsoverstijgend thema doen.
We zoeken welke excursies bij de onderwerpen van Blink passen. Het thema van Blink wordt op een
leerwand weergegeven. Hier komen doelen, onderzoeksvragen, woordenschat en resultaten
zichtbaar. We ontwikkelen de Klusklas door. Elke groep doet minimaal vijf activiteiten. We
onderzoeken hoe we met bedrijven kunnen samenwerken of gastlessen kunnen inzetten.
Begrijpend lezen
We scholen ons in de werkwijze van Sterk Begrip. Met behulp van het pijlenmodel leren de kinderen
een tekst te analyseren en kunnen ze hierdoor de vragen van een tekst gemakkelijker beantwoorden.
Het team volgt hiervoor een scholing.
Muziek
We zetten het muziekonderwijs voort. Dit jaar is het tweede jaar van de muziekimpuls. Groep 1-4
krijgen elke week les van een muziekleerkracht van Het Klooster in Woerden. De groepen 5-8 krijgen
muziekworkshops. In de klassen gaan we dit jaar ook de methode 123 Zing gebruiken.
Plusklas
We zetten onze Plusklas voort. Aandachtspunt is dit jaar Mindset en onderwijs voor kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. In groep 5 krijgen de kinderen breinbrekers. Dit is een screening voor de
Plusklas en de Day a week school.
21e-eeuwse vaardigheden:
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Mediawijsheid
Aan het eind van het schooljaar willen we een leerlijn Mediawijsheid hebben vastgesteld. Hierin staat
waarin kinderen technisch en inhoudelijk vaardig in moeten zijn.
Effectief leiderschap:
Stichting LeerKRACHT
We continueren de aanpak van Stichting Leerkracht. Met andere SPCO scholen zullen we minicirkels
houden, waarbij we leren van elkaar. In de klassen gaan we het bord in de klas gebruiken, waarbij
kinderen meedenken in het opstellen van doelen en ook een bordsessie leiden.
Focus PO
We willen de handelingsplannen van de groepen zo effectief en administratief laag in tijd mogelijk
maken. Hiervoor gaan we gebruik maken van Focus PO. Directeur en IB volgen hiervoor een scholing.

Identiteit
We zijn een open christelijke school en dit betekent dat iedereen die respect heeft voor onze identiteit
welkom is! Met de kinderen leren en lezen we over de liefde van God voor mensen. Dit doen we door
o.a. het vertellen van de Bijbelverhalen, het zingen van liederen en onze vieringen. Hierbij staan liefde,
samenwerken en respect hebben voor elkaar centraal.
Bij onze bijbellessen gebruiken we de methode ‘Kind op maandag’. Geloven doen we met hart én
handen, daarom vinden we het belangrijk om ook goed te doen voor mensen en kinderen die minder
hebben dan wij.
Aan het begin van het jaar hebben we een Scholendienst. Samen met de predikant van de Brugkerk in
Lopik bereiden we dan een scholendienst voor. In februari is er Kerk en Schooldienst. Rond een thema
doen de kinderen mee in de dienst door toneelstukjes, het voorlezen van het Bijbelverhaal, liedjes en
gebed. Iedereen is hier van harte welkom.
Elk jaar kiezen we een aantal goede doelen uit waar we ons sterk voor maken. Voorbeelden zijn 'Actie
Schoenmaatjes' of 'Schaatsen voor water'. Ook sponsoren we een kind via de stichting ‘Woord en
Daad’. Ravulu Korra is 11 jaar en woont in India. Jaarlijks doen we ook een actie voor hem, zodat hij naar
school kan gaan en voedsel heeft.
We zijn een PBS school. We vinden het belangrijk om positief te zijn. We geven complimenten wanneer
we goede dingen zien en leren de kinderen verantwoordelijkheid en respect. Op deze manier groeien ze
op tot kinderen die met plezier in het leven staan.

6

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
In deze tijd van leraartekorten proberen wij zoveel mogelijk continuïteit te geven. SPCO Groene Hart
(waar de De Nieuwe Wiel onderdeel van is) heeft een 'flexibele schil' waarin leraren zitten die bij ziekte
kunnen invallen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de PIO invalpool. Bij ziekte zal eerst een
leerkracht uit de flexibele schil of de vervangingspool worden gezocht. Lukt dit niet dan kunnen soms
collega's of een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht) de klas overnemen. Een
andere mogelijkheid is om de kinderen te verdelen. In een uiterst geval worden de kinderen naar huis
gestuurd. Ouders worden dan, minimaal een dag, van tevoren via de schoolapp geïnformeerd.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 u 30 min

2 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

6 uur

6 uur

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

Rekenontwikkeling
Taalontwikkeling
Bijbelles
Kanjerles / sociaal
emotioneel
Spelen en werken
Bewegingsonderwijs en
buitenspel
Expressie
Schrijven

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 uur

5 uur

5 u 15 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

2 u 30 min

3 u 45 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 15 min

5 u 15 min

6 u 15 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

2 u 45 min

3 u 30 min

3 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

2 u 45 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

2 u 15 min

1 u 45 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Kanjerles
Schrijven
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

Technieklokaal
Speellokaal

Naast een Plusklas heeft De Nieuwe Wiel ook een Klusklas!
Kinderen vinden het fijn om dingen te doen, te onderzoeken, te maken! Dat kan in onze Klusklas.Elke
groep gaat een aantal keer per jaar aan de slag in de Klusklas. In een mooi ingerichte klas met een
prachtige graffiti tekening timmeren ze, werken ze met metaal, kunststof of hout, onderzoeken ze,
koken ze en doen ze boeiende ontdekkingen.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Spot4kids en De Groene Ark .

9

We sluiten aan bij de VVE programma's die door peutergroepen en kinderdagverblijven van Spot4Kids
en De Groene Ark worden aangeboden.
Wanneer een kind op school komt dat deel heeft genomen aan het VVE programma hebben we een
'warme' overdracht met de peutergroep of het kinderdagverblijf. We monitoren de resultaten van deze
leerling.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Schoolondersteuningsprofiel
Op De Nieuwe Wiel wordt de zorg voor leerlingen op een goede en verantwoorde manier
vormgegeven. Dit is nodig om aan te sluiten bij de manier van leren van een leerling. Als u hier meer
over wilt weten kunt u hieronder verder lezen want onderstaande geeft u een helder beeld van de
uitgebreide zorg die er aan elke leerling geboden wordt. Dit is iets waar we trots op zijn en wat we
ondertussen al goed kunnen omdat we al 10 jaar met de 1-zorgroute werken!
Wat is de 1-zorgroute?
De 1-zorgroute is een manier om de zorg in de school vorm te geven. Wat centraal staat is de
afstemming tussen de lesstof en de onderwijsbehoeften (= de behoefte van een leerling om te kunnen
leren) van de leerlingen. Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften en die worden
gerespecteerd. De 1-zorgroute biedt leerkrachten handvatten voor het omgaan met verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een soort handleiding hoe de leerling leert. De leerkrachten
denken vanuit wat een leerling kan in plaats van benoemen van wat een leerling niet kan.
In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg we aan kinderen kunnen verlenen en hoe we
dat doen.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

-

Onderwijsassistent

-

Remedial teacher

-

Specialist hoogbegaafdheid

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
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Wij willen dat er op onze school niet gepest wordt. Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor
slachtoffers als voor de pesters. Wanneer er signalen van pesten zijn dan wordt dit direct aangepakt in
nauwe samenwerking met de leerkrachten, directie en ouders. In dit Anti Pestprotocol worden de
stappen duidelijk beschreven.
Alle medewerkers van SPCO Groene Hart onderschrijven dit plan en handelen hiernaar. Dit Anti
Pestprotocol is onderdeel van ons beleid Sociale Veiligheid. Onze school heeft een Anti
Pestcoördinator. Zij bezoekt elk jaar de groepen 3 t/m 8 en praat met de kinderen over pesten. De
kinderen weten dat ze, wanneer ze zich gepest voelen, dit aan de leerkracht of de anti pestcoördinator
kunnen vertellen. Wanneer er gesprekken zijn over pestgedrag informeren we de ouders.
De kracht van onze aanpak om pesten tegen te gaan is dat we lange tijd gesprekken blijven hebben met
kinderen die hebben aangegeven dat ze last hadden van pestgedrag.
Het anti-pestprotocol heeft als doel pestgedrag bij kinderen te stoppen. De leerkrachten van De
Nieuwe Wiel willen een passend en afdoend antwoord geven op pesten. Hiermee willen we het geluk,
het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen verbeteren.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
In oktober nemen we de vragenlijst vanuit de Kanjertraining bij de kinderen. Ook de leerkrachten vullen
de Kanjervragenlijst in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze lijst bekijken wij de risico's en
houden we kindgesprekken.Het team bespreekt de uitkomsten van de vragenlijst ook met de directie
en IB-er.
In februari nemen we de anonieme vragenlijst van Vensters af. Kinderen van groep 6 t/m 8 geven dan
antwoorden op vragen over welbevinden, kwaliteit en veiligheid. Directie en team monitoren de
uitkomsten hiervan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Jacqueline Carbo. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via jacqueline.carbo@spco.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Jacqueline Carbo. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via jacqueline.carbo@spco.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders zijn partners
Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en partners van elkaar. Ouders,
school en leerkrachten hebben dus een belangrijk gemeenschappelijk doel: kinderen zo goed mogelijk
begeleiden bij hun ontwikkeling. Samenwerking met ouders vinden wij vanzelfsprekend. Wij hebben
daarin onze eigen verantwoordelijkheid, maar we rekenen op grote betrokkenheid van de ouders.
Daarmee bedoelen we niet dat u aan alle activiteiten moet meedoen, maar wel dat u met ons wilt
overleggen, samenwerken en meedenken in het belang van uw kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De communicatie met ouders verloopt veelal via de schoolapp van Social Schools. Zowel vanuit de
groep als uit de school worden, leuke, praktische en informatieve berichten gedeeld. Ouders kunnen
reageren en liken.
Elke zaterdag ontvangen ouders de nieuwsbrief in hun mail.
Aan het begin van het schooljaar starten we me een informatiemiddag voor alle ouders. Jaarlijks
houden we ook een ouderavond rond een bepaald thema. In 2019 is dat EHBO voor kinderen.
Er zijn meerdere kijkmomenten. Van 8.15 - 8.45 uur kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind. Elke
klas geeft een keer een presentatie. Dan laten ze liedjes, gedichtjes of toneelstukjes aan u zien.
Na de projectweek of na een Blinkproject nodigen we u ook uit om te komen kijken naar alles wat de
kinderen geleerd en gemaakt hebben.
Wanneer het gaat over uw kind zijn er diverse mogelijkheden tot contact. De startgesprekken en 10
minutengesprekken zorgen voor een structuur van vier keer een ontmoeting tussen leerkracht, (kind)
en ouder. Daarnaast is er altijd mogelijkheid om een afspraak met een leerkracht te maken, te mailen
of bellen.

Klachtenregeling
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de
leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet
uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan
het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie. De volledige klachtenregeling,
waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat w.o. de gegevens van het bestuur en de
klachtencommissie, kunt u vinden op de website van de school en de stichting:
Klachtenregeling SPCO
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Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de
ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie
over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst – voor verdere begeleiding in de
klachtprocedure.
Vertrouwenspersonen SPCO

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Schoolraad

•
•
•

Wanneer u zich actief wilt inzetten op school, dan is daar alle gelegenheid voor.
U kunt participeren in:
Medezeggenschapsraad. De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het
schoolbeleid te maken hebben.
Ouderraad. De OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school.
Met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen zij leuke en leerzame activiteiten voor de
kinderen organiseren.
Schoolraad. De SR is de 'sparring partner' van de directeur. De ouders van de schoolraad praten
met de directeur over allerlei onderwerpen rond onderwijs, opvoeding en identiteit.

•
•

•

Er is een groep ouders die zich actief inzet om de school 'groen' te houden.
Daarnaast zijn er nog veel activiteiten waarmee u actief en betrokken kunt zijn bij de groep van uw kind
of de school. Via de schoolapp doen leerkrachten regelmatig een oproep hiervoor.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 26,00
Daarvan bekostigen we:
•

Educatieve uitjes

•

Projectweek
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•

Kerst

•

Sinterklaas

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

4.3

schoolreisje groep 3-7
kamp
schoolreisje groep 1 en 2

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Zorgplicht school
De school heeft een zorgplicht ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. School
zorgt voor een veilige omgeving in de lokalen, op het schoolplein en tijdens sport en spelsituaties. In het
geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt
niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge
kinderen kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben.
Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag
van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is. Als de kans op
schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om de (voorzienbare) schade te voorkomen.
Tijdens sport- en spelsituaties geldt dat hoe groter het risico op ongevallen is, des te zwaardere eisen
aan de zorgplicht van de school wordt gesteld. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen,
maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te
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hebben voldaan. Een eiser dient bij schade te bewijzen dat de school zich onvoldoende heeft
ingespannen en geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen de schade te voorkomen. Tevens
dient benadeelde aan te tonen dat de schade het gevolg is van het onrechtmatig handelen van de
school.
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt
de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar -afhankelijk van de leeftijd- òf bij de leerling
zelf òf bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier
verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door
leerlingen is veroorzaakt. In het pakket is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen.
Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sport- en spelsituaties kunnen zich grote en
minder grote risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te zwaarder de eisen aan de
zorgplicht van de school zullen zijn.
Aanvullende verzekering voor persoonlijke eigendommen leerlingen.
Ter voorkoming van diefstal en of verlies is het veruit het verstandigst wanneer leerlingen waardevolle
spullen thuis laten. Toch kan het gebeuren dat er sprake is van beschadiging, verlies en/of diefstal van
privé eigendommen van leerlingen zoals bijvoorbeeld kleding, tassen, mobiele telefoons,
muziekdragers, laptops enz. Een aanvullende verzekering dekt dit risico. Het betreft beschadiging aan
eigendommen van de school of medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug of
bij schade, die het gevolg is van het houden, gebruiken en besturen van motorrijtuigen (o.a. auto's,
scooters, bromfietsen). U kunt als ouder uw kind aanvullend tegen bovengenoemde risico’s via de
volgende website: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt € 29,00 per jaar. Zie
ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Ziek
Is uw kind door ziekte of doktersbezoek niet in staat op school te komen dan dient u, zo mogelijk voor
schooltijd, de school hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of met de website. Is er op
school geen bericht ontvangen dan zullen wij telefonisch of schriftelijk informeren naar de reden van
afwezigheid. Deze meldingsplicht geldt voor alle kinderen, dus ook voor kleuters. We vragen u om
tandarts- en doktersbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof aan kinderen
Soms zou het prettig zijn uw kind een dagje extra thuis te houden om een bezoek aan een pretpark of
iets dergelijks te brengen. Deze vraag wordt in een tijd van toenemende arbeidsduurverkorting
veelvuldig door ouders gesteld. Helaas behoort dit verlof niet tot de mogelijkheden. Uw kind heeft
geen recht op dit soort vrije dagen. Het is altijd vervelend om ouders te moeten teleurstellen. Wij
hebben echter de regels niet bedacht en voeren slechts de wettelijke regeling uit.
Wanneer de directie zich niet aan deze regeling houdt, riskeert de school zelfs een boete. Vierjarigen
zijn nog niet leerplichtig en vallen buiten deze regeling. Ieder kind is vanaf vijfjarige leeftijd
leerplichtig.Wanneer de schooltijd voor de vijfjarige nog een te zware opgave is, kan de schoolweek
met een dag verkort worden. Wel stellen we het op prijs, wanneer u dit als uitzondering ziet en de
leerkracht van tevoren bericht geeft wanneer u uw kleuter thuishoudt.
De leerplichtwet geeft vanaf zes jaar nagenoeg geen ruimte meer om extra verlof te nemen. Men moet
het verzoek voor vrijaf tijdig aanvragen. U kunt dit doen door via onze website het formulier digitaal in
te vullen.
Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:
•
•

•

uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren);in dit
geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen;
de aard van uw beroep geen gezinsvakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Als het gezin al
een gezamenlijke vakantie heeft gehad is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat
(school)jaar.
uitzonderlijke gevallen zich voordoen, bij gewichtige omstandigheden en vervulling van plichten
wegens godsdienst- of levensovertuiging.

Deze extra vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee
weken van het nieuwe schooljaar. Dit verlof moet acht weken vooraf worden aangevraagd.
Vanwege gewichtige omstandigheden
•
•
•
•
•

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee
dagen
12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag
ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur
in overleg met directeur overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van

17

•

het kind: duur in overleg met de directeur
verhuizing van gezin: één dag

Geen extra verlof mogelijk:
•
•
•
•
•

activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het
laagseizoen bijvoorbeeld)
sportactiviteiten van het kind
eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)druktefamiliebezoek in het buitenland
het argument ‘mijn kind is nog jong’het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna)
geen les meer gegeven’

Men moet een verzoek voor vrijaf tijdig (4 weken) aanvragen. Het aanvraagformulier is op school
verkrijgbaar bij de directeur.
Kinderen die één of twee dagen voor de vakantie ziek worden gemeld worden doorgegeven aan de
leerplichtambtenaar. Deze verifieert.
Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim wordt doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij overtreding
van de leerplichtwet kan proces verbaal worden opgemaakt en een boete worden gegeven. Dit geldt
ook voor de directie, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Tegen afwijzing van een definitief besluit
kan een ouder in beroep gaan. Informatie verlof Meer informatie over de verlofaanvraagprocedure kunt
u krijgen van de directie. Op school is ook een informatiefolder over de leerplichtwet aanwezig.
Informatie over de leerplicht in de regio: Leerplichtwegwijzer
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op school wordt elk jaar een toetskalender vastgesteld waarin wordt aangegeven wanneer er in de
groepen methode onafhankelijke toetsen zijn. We gebruiken de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem.
In groep 1 en 2 observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma
Leerlijnen van Parnassys.
De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze toetsen en stellen aan de hand van deze analyses
groepsplannen op. In een groepsplan wordt beschreven wat het aanbod voor de kinderen is, op welke
wijze dit wordt uitgevoerd en wat de doelen zijn. Elk groepsplan wordt geëvalueerd. Uit de evaluaties
worden weer nieuwe doelen opgesteld.
In het schooljaar 2019-2020 volgen directie en IB masterclasses van Focus PO. We willen tot een nieuwe
werkwijze van groepsplannen komen waarbij de administratieve last minder is en toch de kwaliteit van
de analyses en plan van aanpakken geborgd blijven.
In groep 8 doen de kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. We gebruiken de Centrale Eindtoets. Met
de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool geleerd hebben. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht, dan moet kan het advies worden heroverwogen. Bij een
lagere score hoeft dit niet.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
De leerlingen worden twee maal per jaar getoetst door middel van Cito-toetsen behorende bij het
leerlingvolgsysteem. De resultaten hiervan bevinden zich boven de normen die vanuit de inspectie van
het onderwijs worden gesteld.
In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Alle kinderen van groep 8 doen in beginsel mee aan de
CITO-eindtoets.
De cito eind score van 2015-2016 is 534.0 (bijgesteld)
De cito eind score van 2016-2017 is 536.2
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Wij stellen ons tot doel het maximale uit elk kind te halen. De kinderen worden verwezen naar de voor
elk kind meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs. Op basis van toetsgegevens, bevindingen
van de leerkrachten en gesprekken met kind en ouders komt het schooladvies tot stand. De kinderen
worden zorgvuldig overgedragen aan het Voortgezet Onderwijs. De meeste leerlingen van onze school
gaan na de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs in Schoonhoven.
De ervaring leert dat het gegeven advies van de school past bij het kind. Met de scholen van het
Voortgezet Onderwijs is regelmatig contact, waarbij wordt gekeken hoe de oud-leerlingen
functioneren.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

6,9%

vmbo-b / vmbo-k

3,4%

vmbo-k

17,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t

10,3%

vmbo-(g)t

10,3%

vmbo-(g)t / havo

10,3%

havo

24,1%

havo / vwo

3,4%

vwo

13,8%
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5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Respect

Verantwoordelijkheid

Het team van De Nieuwe Wiel gelooft in het belonen van positief gedrag. Wij zijn dan ook een PBSschool en dit staat voor Positive Behavior Support. Het is een schoolbrede aanpak die gericht is op het
versterken van gewenst gedrag en voorkomen van probleemgedrag.Wij behalen goede resultaten met
PBS en ervaren een gezellige, positieve sfeer op school. We geven kinderen bewust complimenten en
stimuleren goed gedrag.
De Nieuwe Wiel gebruikt de Kanjermethode om kinderen te leren goed met zichzelf en de ander om te
gaan. Ze leren om dingen te bespreken, open te zijn, oplossingen te zoeken en samen te leven.
Met spel, voorbeelden en verhalen geeft de Kanjermethode mogelijkheden om goed gedrag te
oefenen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Als PBS school stellen we elke week een gedragsafspraak centraal. We bespreken deze afspraak, doen
er een spel of opdracht mee en oefenen hem. De leerkrachten belonen de kinderen wanneer ze goed
gedrag zien en geven ze veel complimenten. Met een piekenbuis sparen de kinderen fiches. Als de
piekenbuis vol is wordt dit gevierd.
De gedragsafspraken worden ook met de ouders gecommuniceerd.
In elke groep wordt elke week een Kanjerles gegeven. In de Kanjerlessen komen de onderstaande
thema's aan bod:
•
•
•
•

Jezelf voorstellen/presenteren
Iets aardigs zeggenMet gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan.
Een compliment geven en ontvangen
Ja en Nee kunnen zeggen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
SamenwerkenVriendschappen onderhouden
Vragen stellen, belangstelling tonen
Proberen de ander te begrijpen
Kritiek durven geven en ontvangen
Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
Leren stoppen met treiteren
Uit een slachtofferrol stappen

In de onderbouw wordt met verhalen over dieren worden vier gedragstypen beschreven. Vriendelijk en
te vertrouwen (tijger, witte pet), bang en terugtrekken (konijn, gele pet), uitlachen en uitsloven (aap,
rode pet) en ruziezoeker, de baas speler (vlerk, zwarte pet). Situaties die zich kunnen in een de klas of in
spelsituatie worden met behulp van de dierenrollen vergeleken. Met elkaar wordt besproken hoe je het
goed kunt oplossen, hoe je te vertrouwen kunt zijn. In de bovenbouw worden de verhalen aangepast op
de leeftijd van de kinderen.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
In ons schoolplan en het jaarplan stellen we doelen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden.
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar opgesteld in samenhang met het Koersplan van de SPCO
Groene Hart. Een jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en er worden nieuwe doelen vastgesteld. In het
team, de MR en de SR worden deze plannen besproken. Ouders worden jaarlijks geïnformeerd over de
schooldoelen op de informatiebijeenkomst en in de nieuwsbrief.
Onze school werkt wekelijks aan kwaliteitsverbeterdoelen door de werkwijze van Stichting LeerKracht.
In een bordsessie van 15 min. bespreekt het teamverbeterdoelen. Deze verbeterdoelen stonden direct
in verbinding met datgene wat er in de klas gebeurt. Naast de bordsessie hebben we ook de andere
onderdelen lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp, feedback en stem van de leerling cyclisch toegepast.
Alle praktische afspraken op groeps- en schoolniveau worden door ons vastgelegd in het Vademecum.
Op die manier zorgen we dat er geen onduidelijkheid is en dat bijvoorbeeld nieuwe leerkrachten op de
hoogte van de afspraken zijn. Overige zaken worden vastgelegd in beleid.
Jaarlijks peilen we de tevredenheid van kinderen en ouders. Eén keer in de vier jaar wordt de
tevredenheid van leerkrachten gepeild. Alle informatie uit deze kwaliteitsmetingen vertalen we in
interventies om te behouden wat goed gaat en te wat nodig is te verbeteren.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

- 12:30

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Groep 1 en 2 hebben geen school op woensdag.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

maandag en donderdag

Maandag:
09.30 – 10.15 Groep 7
10.15 – 11.00 Groep 5
11.00 – 11.45 Groep 4
12.15 – 13.00 Groep 3
13.00 – 13.45 Groep 6
13.45 – 14.30 Groep 8
Donderdag:
10.15 – 11.00 Groep 4

Groep 7
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11.00 – 11.45 Groep 5

Groep 8

11.45 – 12.30 Groep 3

Groep 6

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind en CO: Wielewaal, De Groene
Ark en Spot 4 Kids , in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Buitenschoolse opvang
We hebben in de school debuitenschoolse opvang Wielewaal die wordt verzorgd door KMN Kind & Co.
Kinderen blijven zo in hun eigen vertrouwde omgeving.
Naast de kleuterlokalen zijn twee lokalen omgetoverd tot gezellige ruimtes waar kinderen zich thuis
voelen. Zo is er een speelhuis voor de jongere kinderen, genieten de oudere kinderen van de
voetbaltafel en staat er voldoende speelgoed en knutselmateriaal klaar.
Naast de BSO-ruimtes, wordt er ook gebruik gemaakt van het speellokaal om te sporten en het
schoolplein met de speeltoestellen.De buitenschoolse opvang (BSO) is er iedere maandag, dinsdag en
donderdag. Vanaf 14.30 uur zijn de medewerkers aanwezig om uw kind(eren) op te vangen.
Kinderen van onze school gaan ook naar Spot4kids of De Groene Ark.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

18 september 2019

18 september 2019

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Studiedag

17 januari 2020

17 januari 2020
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Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Studiedag

02 maart 2020

02 maart 2020

Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

06 mei 2020

Hemelvaartsvakantie

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinkstervakantie

01 juni 2020

08 juni 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

Twee studiedagen vallen in een vakantie: 6 mei 2020 en 8 juni 2020.
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