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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 IKC Basisschool De Wierde
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
IKC Basisschool De Wierde
Kleine Straat 8
9774PN Adorp
 0503061261
 http://www.obsdewierde.nl
 obsdewierde@lauwerseneems.nl
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Schoolbestuur
Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.661
 http://www.lauwerseneems.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Schoolleider

Floor van de Werfhorst

obsdewierde@lauwerseneems.nl

Directeur

Jaap Rosema

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

56

2018-2019

De trend is licht stijgend. De instroom is voldoende om de kinderen een stabiele toekomst te geven.

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
Samenwerking

Ontwikkelen

Veiligheid en vertrouwen

Betrokkenheid

Opvang van 0 tot 12

Missie en visie
Missie
Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun gehele ontwikkeling als voorbereiding op het
deelnemen aan onze dynamische samenleving als zelfstandig en democratisch burger. We willen dat
kinderen zichzelf leren kennen, zich goed leren verhouden tot anderen en zich ontwikkelen op alle
ontwikkelgebieden die wij centraal stellen om een goed leven te kunnen opbouwen in de 21e eeuw.
Naast de doelen die we stellen voor de toekomst, bieden we een omgeving om te zijn wie je bent
waarin samen leven, samen spelen en samen werken centraal staat. We stellen ons als doel om
kinderen waardige, aardige en vaardige mensen te laten zijn en blijven.
Visie
Leren doe je zelf en voor jezelf. Kinderen ontwikkelen niet lineair, ontwikkeling gaat in sprongen.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Deze
eigenschappen blijven behouden door een goed onderwijsaanbod en een uitdagende leeromgeving.
Een uitdagende leeromgeving biedt voldoende materialen voor kinderen waarmee ze zich kunnen
ontwikkelen binnen de leerlijnen die we stellen. Die leerlijnen worden voor kinderen steeds
inzichtelijker naarmate ze ouder worden. Het belangrijkste doel van onderwijs is het aanbod van de
volgende stap: als leerkracht ben je steeds op zoek naar de zone van de naaste ontwikkeling: het
verschil tussen wat een kind zonder hulp kan en wat een kind met hulp kan (Lev Vygotski, sociaalconstructivist). Hiervoor is het nodig dat de leerkracht weet wat een kind kan en wat de volgende stap
in de ontwikkeling / leerlijn is. De drie doelen van onderwijs zijn voor ons (onsonderwijs2032,
eindadvies):
•

•

•

Het ontwikkelen en ontdekken van de eigen persoonlijkheid (waardig). Dit heeft als doel, dat
kinderen zichzelf goed kennen en daarmee goede keuzes voor zichzelf leren maken
(persoonsvorming). Luc Stevens noemt dit autonomie, Gert Biesta noemt dit subjectivatie.
Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden (aardig). Dit heeft als doel je op een plezierige
manier te verhouden tot anderen en je rol in de maatschappij respectvol te kunnen vervullen
(maatschappelijke toerusting). Luc Stevens noemt dit relatie, Gert Biesta noemt dit socialisatie.
Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties (vaardig). Dit heeft als doel kinderen
voor te bereiden op hun rol in de maatschappij en op de arbeidsmarkt (kennisontwikkeling). Luc
Stevens noemt dit competentie, Gert Biesta noemt dit kwalificatie.

Als kindcentrum hebben ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen een pedagogische cirkel
opgesteld in samenwerking met de kinderopvang. Dit zijn de waarden waar wij steeds op terugvallen in
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het maken van keuzes: veiligheid en vertrouwen, betrokkenheid, ontwikkeling en samenwerken. De
korte lijnen in de driehoek kind, ouder, school vinden we hierin belangrijk. Een kind moet zich veilig en
vertrouwd voelen en betrokken voelen bij de eigen ontwikkeling. Er is aandacht voor de belevenissen,
het plezier en de zorgen van het kind.
Er bestaan vele onderwijsconcepten. Er is niet 1 concept het beste, want dan zouden alle scholen dat
doen. We spreken in het team over allerlei ontwikkelingen en halen daaruit, wat wij goed vinden voor
kinderen, waarvan we denken dat kinderen zich daarmee het beste kunnen ontwikkelen. Daarom
sluiten wij ons niet bij 1 visie aan, maar pikken we van alles het beste. Daarbij nemen we de
schoolpopulatie, de ontwikkeling van het team en onderwijskundige ontwikkelingen mee. De volgende
onderdelen geven ons hiervoor richting tijdens visiebesprekingen en worden verder beschreven:
•
•
•
•
•

de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaren,
het vakmanschap van het team vanuit ‘Goed onderwijs’,
de route naar zelfsturend leren vanuit ‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je even helpen?’,
de rollen van de leerkracht bij zelfsturend leren,
partnerschap met ouders vanuit ‘Teambuilding met ouders, CPS’.

Dit leidt tot een beschrijving naar hoe we dit willen vormgeven in het onderwijs en welke kansen er de
komende vier jaren voor ons liggen. Concreet wordt dit uitgewerkt in ons schoolplan 2019-2023, een
vierjarig beleidsdocument waarin de richting van de school wordt beschreven en uitgewerkt in
beleidsvoornemens.
De hoofdlijnen van de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaren
•

•

•

•

Deze ontwikkelingen richten zich op bewegingen op een lijn, waarbij aangemerkt moet worden
dat er geen goed of fout is, maar dat wij zoekend zijn naar welke plek op de lijn het beste bij onze
kinderen past. Deze zoektocht blijven we voortzetten en verschilt uiteraard per kind. Meer
intrinsieke dan extrinsieke motivatie: motivatie is de reden die kinderen hebben om een activiteit
uit te voeren. Bij intrinsieke motivatie voer je het uit, omdat je het interessant of leuk vindt. Bij
extrinsieke motivatie doe het kind het ‘voor de juf’, ‘voor het cijfer’. Intrinsieke motivatie leidt tot
beter conceptueel begrip, meer doorzettingsvermogen, positief om kunnen gaan met stress en
tegenslagen, creatief denken en beter leren.
Meer werken met concreet materialen in plaats van zo snel mogelijk overgaan op abstracte
bewerkingen: dit hebben we de afgelopen drie jaar ingezet voor rekenen, waarbij we gebruik
maken van de hoofdfasen in een leerlijn: begripsvorming in de leefomgeving, ontwikkelen van
procedures, vlot leren rekenen, flexibel toepassen.
Meer coöperatieve werkvormen in plaats van individuele verwerking: wanneer kinderen samen
opdrachten uitvoeren worden meer leerdoelen bereikt, dan wanneer zij zelf leerstof verwerken:
overleggen, plannen, verhoging van de woordenschat, organiseren, flexibiliteit, andere
strategieën etc.
Meer kennis van het eigen handelen van de kinderen gericht op taak-werkhouding: zo krijgen
kinderen met behulp van de leerkracht inzicht in hun eigen leerproces. Feedback van de
leerkracht is hierbij essentieel. Kinderen leren waarom ze vastlopen, hoe ze de stap hebben
gemaakt en wat de volgende stap is.

Vakmanschap van het team
Voor de invulling van het vakmanschap van de leerkracht gebruiken wij het observatie instrument van
‘Goed Onderwijs’ met negen indicatoren, zoals deze binnen ons schoolbestuur wordt gehanteerd. Dit
observatie instrument is leidend voor de invulling van de rol van de leerkracht en als er zaken zijn, waar
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in de klas tegenaan gelopen wordt, dient het als naslagwerk om te kijken welke oplossingen er zijn. De
negen indicatoren worden uitgewerkt in leerkrachtgedrag en zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1: pedagogisch handelen: ondersteuning, veiligheid, uitdaging.
2: effectief benutten van onderwijstijd (time on task).
3: taakgerichte werksfeer.
4: activerende directe instructie (scaffolding / zone van de naaste ontwikkeling, inhoudelijke
helderheid en structuur, feedback en activering).
5: strategieën voor denken en leren.
6: systematisch volgen van vorderingen.
7: afstemming instructie en verwerking.
8: de kinderen zijn actief betrokken.
9: verantwoordelijkheid kinderen organisatie en proces.

Binnen deze indicatoren kunnen leerkrachten zich ontwikkelen en kunnen 4 didactische complexiteiten
worden onderscheiden. Ons streefdoel is om te werken (toe te werken naar) didactische complexiteit 4.
Deze worden uitgebreider beschreven in het schoolplan, maar zijn het kort:
•
•
•
•

1: startbekwame leerkracht van de PABO: voorwaarden voor een goede les worden beheerst.
2: de leerkracht die de vorm goed lesgeeft, maar dit nog niet verbindt aan de inhoud van de les.
3: de vorm van lesgeven is verbonden aan de inhoud van de vakdidactiek / aanbod / differentiatie.
4: de leerkracht weet wat dit specifieke kind nodig heeft om de taak te doen. Waarom valt dit
kind uit (taak-werkhouding, verkeerde strategie)? De leerkracht kent alle leerlijnen en weet welk
kind wat nodig heeft om de volgende stap te maken. Het kind krijgt hierbij meer ruimte.

Om in een leerlijn te werken, is het van belang dat de hoofdfasen van een leerlijn bekend zijn. Die
hoofdfasen geven de leerkracht houvast om kinderen te helpen naar de volgende stap. Een voorbeeld
van de hoofdfasen binnen de leerlijn voor rekenen is:
•
•
•
•

Begripsvorming (met materialen uit het dagelijks leven).
Ontwikkelen van procedures (2+3=5).
Vlot leren rekenen (automatiseren van de sommen).
Flexibel toepassen (transitie: in een verhaaltje de som 2+3 er uit kunnen halen).

De route naar meer zelfsturend leren
Ons team heeft veel analyserende vaardigheden en weet in veel gevallen waarom kinderen uitvallen.
Hierbij is de inzet van de intern begeleider essentieel, zowel in de analyse als in de begeleiding van kind
en leerkracht. Als kinderen bijvoorbeeld uitvallen op bepaalde reken strategieën, is een tijdelijke
begeleiding buiten de klas mogelijk met daarbij ondersteuning voor de leerkracht hoe dit in het
onderwijsaanbod kan worden opgepakt. Het doel is om zoveel mogelijk te handelen in didactische
complexiteit 3 en 4, waarbij de ontwikkeling gemaakt kan worden naar het zelfsturend leren / nemen
van de regie voor het eigen leerproces van het kind. Hiervoor nemen we ‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar
wil je even helpen?’ van Karin Schalkers als uitgangspunt. Hierin worden kind competenties
beschreven, die belangrijk zijn voor het zelfsturend leren, namelijk:
•
•
•
•

Regie nemen voor je eigen leerproces.
Zelfreflectie (op eigen kennis, vaardigheden en attitude) en werkreflectie.
Toepassen van leer strategieën.
Samenwerkend leren.

Bij ‘regie nemen voor het eigen leerproces’ speelt motivatie de belangrijkste rol. Op school moeten
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kinderen ook taken uitvoeren waarvoor zij niet intrinsiek gemotiveerd zijn. Als school zien wij het als
onze rol om de extrinsieke motivatie zoveel mogelijk een autonome vorm aan te nemen door kinderen
trots te laten zijn op hun prestatie en de doelen van de activiteiten op school inzichtelijk te maken,
zodat kinderen het belang van de leerstof zien en weten naar welke doelen zij toewerken. Een
autonomie-ondersteunende leerkracht geeft een kind ook keuzes. Deze keuzes zijn niet te uitgebreid,
sluiten aan bij het niveau en waar mogelijk de interesse van het kind. Het werken met een weektaak
kan het zelf nemen van regie ondersteunen. We gaan in de komende schoolplan periode kijken hoe het
werken met doelen aansluit op bijvoorbeeld het werken met een weektaak.
Het doel van ‘zelfreflectie’ en ‘werkreflectie’ is, dat het kind inzicht krijgt in de eigen sterke en zwakke
punten. Als een kind dit weet kan het de sterke kanten benutten en de zwakke kanten verbeteren. Dit
komt ten goede aan de motivatie, wanneer het kind zich voor het grootste deel kan richten op de
sterke punten en deze kan uitbouwen. Reflectie stimuleert zelfkennis en kinderen zijn zich na goed
reflecteren meet bewust van hun leerstrategie. Het helpt kinderen dus tijdens het onderwijs op school,
maar is daarnaast een vaardigheid waar de kinderen de rest van hun leven profijt van hebben. Bij
relfectie houden kinderen zich bezig met het ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’. Dit stimuleert ook het
‘kritisch denken’, waarbij kinderen zich bewust worden van het ‘waarom’.
Bij het ‘toepassen van leer strategieën’ gaat het erom, dat kinderen leren zich een doel te stellen, een
plan te maken dit doel uit te voeren en deze planning uitvoeren. De ‘executieve functies’
(denkprocessen -functies- die belangrijk zijn voor het uitvoeren -executie- van sociaal en doelgericht
gedrag) zijn hiervoor van essentieel belang. Zeker kinderen die meer moeite hebben met de leerstof
profiteren van leerkrachtgedrag, dat de ontwikkeling van executieve functies ondersteunt. Er worden
elf executieve functies onderscheiden, waarbij de dikgedrukte ons leiden om kinderen te stimuleren om
leer strategieën te leren toepassen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Respons-exhibitie (het vermogen om te denken voor je doet).
Werkgeheugen.
Emotieregulatie.
Volgehouden aandacht.
Taakinitiatie.
Planning / prioriteiten stellen.
Organisatie.
Timemanagement.
Doelgericht gedrag.
Flexibiliteit.
Metacognitie (de situatie overzien om te bekijken of je het goed aanpakt; zelfmonitoring en
zelfevaluatie).

Het is van essentieel belang om deze functies te ontwikkelen tijdens de periode dat kinderen onze
school bezoeken, omdat na de adolescentie de vaardigheden niet verder worden ontwikkeld. Een kind
tussen 5 en 8 jaar ontwikkelt zich bijvoorbeeld het sterkst als het om de vaardigheid ‘plannen’ gaat.
De laatste competentie die belangrijk is voor het zelfsturend leren is het ‘samenwerkend leren’. Het
doel hiervan is om van anderen te leren en om anderen te helpen bij hun leerproces. Naast het
individuele werk en af en toe wat competitie tussen kinderen, helpt de coöperatieve
onderwijsleersituatie kinderen verder om ‘samenwerkend leren’ te ontwikkelen. Dit gebeurt in
tweetallen of groepjes en hiervoor moet aan vijf voorwaarden worden voldaan: positieve wederzijdse
afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, uitwisselen van ideeën en informatie, naast
inhoudelijke leerdoelen ook sociale leerdoelen stellen en het groepsproces moet regelmatig
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worden geëvalueerd. Wij vinden het samenwerkend leren belangrijk, omdat het leerresultaten en
sociale relaties verbetert. Het zet aan tot actief en constructief leren en benut de verschillen in de klas.
Hiermee maak je op een positieve manier gebruik van de verschillen.
Doelen 2019-2023
De komende vier jaren stellen we ons als doel alle voorwaarden te scheppen om de stappen te maken
naar zelfsturend leren. Hierbij is het essentieel dat directe instructie en actief leren niet tegenover
elkaar komen te staan, ze moeten elkaar aanvullen. Hoe minder ervaring kinderen hebben, hoe meer
ondersteuning ze nodig hebben in het leerproces en hoe meer ze moeten leren plannen en zichzelf
leren kennen. De eerste stap is bijvoorbeeld een klein ik-rapport met een concreet voor kinderen
herkenbaar doel (ik werk netjes, ik zoek eerst zelf een oplossing, ik zet door als het moeilijk is, ik ben
aardig voor anderen etc.).
De leerkracht kent verschillende rollen in de weg naar zelfsturend leren, waarbij gewisseld kan worden
tussen ‘de onderwijzer’, ‘de coach’ en de 'friendly mediator'. Daarbij hanteert de leerkracht de volgende
drie r'en:
•
•
•

richting: doelen, verwachtingen uitspreken).
ruimte: mogelijkheid om je op je eigen manier te ontwikkelen en toegang tot de middelen die
daarvoor nodig zijn.
ruggensteun: herkennen en erkennen dat het kind zijn best doet en vooral inzet en vooruitgang
waarderen naast de resultaten.

De leerkracht zorgt dat kinderen altijd aan het werk kunnen en in het team zorgen we dat leren van
elkaar het uitgangspunt is.
Partnerschap met ouders: betrokkenheid, bron van kennis en zeggenschap
Ouders worden betrokken bij de leerlijn en de ontwikkeling van hun kind. Hierin staan ontwikkeling op
onze 8 ontwikkelgebieden, onderwijsbehoeften en resultaten centraal. Ouders wordt ook gevraagd een
rol te vervullen ter ondersteuning van de school en nemen hierbij plaats in een themagroep
aangestuurd door een van de ouderraad leden. Daarnaast hebben ouders zeggenschap in de school. Dit
kan organisatorisch via de ouderraad of beleidsmatig via de medezeggenschapsraad. De komende vier
jaar staat de ontwikkeling van rapportage en het contact met ouders / kind centraal. Het rapport /
portfolio bevat aan het eind:
•
•
•

Harde cijfers (CITO grafieken, ontwikkeling in de leerlijn exova / taalkasten).
Zachte cijfers (ZIEN, ik rapport, kindgesprekken, observaties).
Eigen werk (bewijsbladen, portfolio, waar je als kind trots op bent).

Prioriteiten
•
•
•
•
•

route naar zelfsturend leren
werken met concrete materialen
werken met concrete doelen voor kinderen
stimuleren van de intrinsieke van de motivatie
coöperatieve werkvormen

Identiteit
8

Wij zijn een openbare school. Een school waar alle kinderen ongeacht hun geloofs- of
levensbeschouwelijke overtuiging, culturele of maatschappelijke achtergrond welkom zijn. We leren
kinderen niet wat ze moeten denken, maar dat ze moeten denken. Hiermee werken we ook samen met
Dienstencentrum vormingsonderwijs. Dit sluit goed aan op onze pluriforme opdracht als openbare
school. Voor sociaal emotioneel leren en burgerschap gebruiken we de methode Kwink.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

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

Verlof personeel
Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er vervanging. We doen een beroep op invallers
die onze school goed kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede
manier verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen
vervanging is en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen. Hiervoor hebben we een
vastgestelde werkwijze over hoe we dan handelen en kinderen in het uiterste geval naar huis laten
gaan. Hiervoor is een protocol opgesteld (zie onze site) Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het
minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Muziek

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

Zintuiglijke
oefeningen/werken met
ontwikkelingsmateriaal

7 u 10 min

7 u 10 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 20 min

4 u 20 min

2 u 45 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 45 min

30 min

45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

Lichamelijke oefeningen
Taal
Rekenen en wiskunde
Sociale redzaamheid
Dramatische expresie
Muziek
Pauze en spel

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 30 min

6 u 20 min

5 u 40 min

5 u 40 min

4 u 40 min

5 u 40 min

2 u 45 min

4 uur

5 u 40 min

5 u 40 min

6 u 40 min

5 u 40 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 25 min

2 u 25 min

2 u 25 min

2 u 25 min

4 u 15 min

4 u 10 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

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

30 min

30 min

30 min

30 min

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

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
leerplein
Integraal kindcentrum

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 het gebouw van de school, Thuishuis Klein is Fijn. We gebruiken daarbij Boekenpret
en Uk en Puk.
•
•
•

Peuter/kleutergroep
Bij ieder kind een warme overdracht
Observatiegesprek bij 3 jaar en 8 maanden
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Wie je bent, met je eigen talent.
Je telt hier mee voor 100%.
Samen kunnen wij de wereld aan.
IKC De Wierde bovenaan!
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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.
Hierbij het eerste School-Ondersteunings-Profiel in het kader van de wet Passend Onderwijs van onze
school.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

4

Rekenspecialist

1

Remedial teacher

4

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist

8

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We hanteren het plan sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en integratie.
Daarin staat beschreven hoe we met sociale competenties werken en preventief werken ten aan zien
van pesten. Ook indien pesten wordt gesignaleerd staat de aanpak beschreven.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau. Eens per twee jaar wordt (ook) de sociale
veiligheidsbeleving gemeten. Daarnaast wordt ook met het programma ZIEN! ingezet. Ook wordt er in
de groep regelmatig met kinderen gesproken over sociale veiligheid. Dat gesprek -soms n.a.v. situatiesis voor ons belangrijk om te werken aan veiligheid.
We werken aan pestpreventie door een goede, gezamenlijke manier van werken ten aanzien van
sociale en emotionele ontwikkeling. Hiervoor hebben we de methode KWINK, waardoor iedereen
binnen de school en de opvang dezelfde taal spreekt en dezelfde tools aangereikt krijgt voor een
plezierige omgang met elkaar.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van kinderen. We nemen een vragenlijst af via Van
Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau waarin de sociale veiligheidsbeleving wordt gemeten.
Daarnaast wordt het programma ZIEN! ingezet. Ook wordt er in de groep regelmatig met kinderen
gesproken over sociale veiligheid. Dat gesprek -soms n.a.v. situaties- is voor ons belangrijk om te
werken aan veiligheid.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Floor van de Werfhorst. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via obsdewierde@lauwerseneems.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Floor van de Werfhorst. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via obsdewierde@lauwerseneems.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Een sterke driehoek kind-ouder-school is van groot belang voor een goede ontwikkeling van ieder kind.
Ouders worden betrokken bij de leerlijn en de ontwikkeling van hun kind. Hierin staan ontwikkeling op
onze 8 ontwikkelgebieden, onderwijsbehoeften en resultaten centraal. Ouders wordt ook gevraagd een
rol te vervullen ter ondersteuning van de school en nemen hierbij plaats in een themagroep
aangestuurd door een van de ouderraad leden. Daarnaast hebben ouders zeggenschap in de school. Dit
kan organisatorisch via de ouderraad of beleidsmatig via de medezeggenschapsraad. De komende vier
jaar staat de ontwikkeling van rapportage en het contact met ouders / kind centraal. Het rapport /
portfolio bevat aan het eind:
&bull;

Harde cijfers (CITO grafieken, ontwikkeling in de leerlijn exova / taalkasten).

&bull;

Zachte cijfers (ZIEN, ik rapport, kindgesprekken, observaties).

&bull;

Eigen werk (bewijsbladen, portfolio, waar je als kind trots op bent).

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Wierdenieuws (2 wekelijks)
• Facebook openbaar en besloten
• Inloop, iedereen is altijd welkom
• Via de mail
• Website

Klachtenregeling
Bij klachten is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt. Is de klacht bij de
desbetreffende leerkracht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gaan praten met de
schoolleider. Als u er met haar niet uitkomt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het
schoolbestuur. In de regel zal de directeur-bestuurder dan met u in gesprek gaan, om te bezien hoe uw
klacht kan worden opgelost. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u zich
wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. (tel: 030 - 2809590 Secretariaat, Postbus 85191, 3508 AD
Utrecht)Daar waar het gaat om ernstige en/of zeer gevoelige situaties (bijv. ongewenste
omgangsvormen) kunnen ouders zich wenden tot de directeur als eerste contactpersoon. Ook kan een
vertrouwenspersoon (iemand die van buiten de organisatie is aangesteld) worden benaderd. Als dat
niet tot een tevreden oplossing leidt kan contact worden opgenomen met Klachtenregeling
ongewenste omgangsvormen tel: 050 - 3674000 GGD algemeen, Postbus 584, 9700 AN Groningen
Voor de klachtenregeling voor onze scholen verwijzen we u naar onze website.
www.lauwerseneemspo.nl .
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
thema groepen
klassenouders

•
•
•
•

Thema groepen
Cultuur en theater
Sport en actie
Vieringen
Vertier
Moestuin

•
•
•
•
•

Overig
LOT (Luizen Opsporings Team)
Ondersteuning schoonmaak
Leesondersteuning
Boodschappen
Veilig oversteken
Voorziening koffie en thee

•
•
•
•
•
•

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 € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

alle feestdagen

•

eindejaarsfeest ouders

•

schoolversiering

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis en kamp.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Bij aansprakelijkheid van de school zijn kinderen, ouders en leerkrachten verzekerd via een collectieve
verzekering voor alle scholen van Lauwers & Eems

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
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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:
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het
zijn dat een kind 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
&bull; bij ziekte moet de schoolleider dit op tijd horen;
&bull; bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren
informeren;
&bull; voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch ziek melden. Ook kunnen ze dit doorgeven als ze op school
komen (om een broertje of zusje te brengen).

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
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 kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de website kunnen de ouders een formulier downloaden en hierbij de gegevens voor het verlof
aanvragen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De ontwikkeling van de kinderen worden gevolgd.
Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en observatie. Daarnaast worden er twee keer per jaar
landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden
teambreed besproken en geanalyseerd in een zogenaamd datamuur gesprek. Alle data worden per
kind, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs
van de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking. Na deze
bijeenkomst en de onderlinge bespreking wordt er in de zogenaamde 10-minuten gesprekken met
ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. Groot voordeel van deze manier van werken is
dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit
verbetert ons onderwijs aan de kinderen

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.
Wat is de eindtoets? Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Dit is
verplicht. Met de eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De
leerkracht geeft het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort het
kind op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan wordt het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken.
We zien dat mede door het passend onderwijs we kinderen met een meer dan gemiddelde
onderwijsbehoefte op onze school houden en mee laten doen aan de eind toets. Daar zijn we trots op.
Want het is fijn dat kinderen in de eigen omgeving op school kunnen zijn. Het heeft op de eindtoets
echter wel effect.
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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

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolg onderwijs. Zo
organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe in
Winsum. We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders.
Uiteraard zijn er veel gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De
Wierde start daar mee in groep 7 en de kinderen zijn daar bij betrokken. Het gaat immers over hún
toekomst.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t

16,7%

havo

66,7%

vwo

16,7%

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:
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Veiligheid en vertrouwen

Welbevinden

Betrokkenheid

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.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Veiligheid en vertrouwen is de basis kernwaarde van ons IKC. Op school werken we onder anderen met
ZIEN om kinderen te volgen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. In de dagelijkse praktijk in de
klas werken we met Kwink dit geeft kinderen en leerkrachten handvatten om sociale situaties met
elkaar te analyseren en om emoties onder woorden te kunnen brengen. De driehoek kind, ouder en
school vinden wij hierin van essentieel belang. We starten ieder schooljaar met de gouden weken
waarin we met kinderen groepsafspraken en omgangsregels vaststellen. Ons beleidsdocument sociale
veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en integratie bevat alle uitgangspunten en de uitwerking
op onze school.

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.
Kwaliteitszorg staat in verband met de andere beleidsterreinen van school. Goede kwaliteitszorg is het
samen laten komen van visie, cultuur, middelen, voorzieningen, taakbeleid, scholing, inzicht in de
huidige situatie, evalueren, enz. Integrale kwaliteitszorg is de zorg voor kwaliteit als onderdeel van alle
vormen van beleid en het overdenken van de consequenties van een voorgestelde verbetering.
Integrale kwaliteitszorg is voor een deel wat we dagelijks (in de groepen) doen. Het kenmerk is dat het
bewust en planmatig gebeurt en dat de verbanden tussen de beleidsterreinen zichtbaar zijn. Hoe we dit
doen, is vastgelegd in het document voor kwaliteitszorg, zie bijlage.
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6

Schooltijden en opvang

LEVO, HVO, GVO
Bij wet is het zo geregeld, dat in elke openbare school vormingsonderwijs (humanistisch en
godsdienstig) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Dit vormingsonderwijs laat zien wat een
levensovertuiging of geloof voor mensen kan betekenen. Bij ons op school wordt dit gezien als
inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen
gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De lessen worden verzorgd door
vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. De Rijksoverheid betaalt deze lessen, die
worden georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO. In samenspraak met de MR wordt
gekeken of er behoefte is aan deze lessen. Voor dit schooljaar is in samenspraak met de MR een keuze
gemaakt voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) van
groep 4 t/m 8. De eerste helft van het schooljaar krijgt een groep HVO, de andere GVO (of andersom).
Naast HVO en GVO in groep 4 t/m 8 bieden we in groep 3 het hele jaar levensvormende lessen (LEVO)
aan. Dit zit tussen humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs in en in deze lessen zitten veel
elementen van actief burgerschap. We maken een stevige koppeling met het sociaal- emotioneel leren
op school, waar we dit schooljaar mee zijn gestart. De vakleerkracht LEVO hanteert de vijf
leergebieden van sociaal-emotioneel leren (besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander,
relaties kunnen hanteren, keuzes maken.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 vrij, groep 2, 3 en 4 middag vrij

Bewegingsonderwijs
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Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3 t/m 8

maandag en donderdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuishuis Klein is fijn, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuishuis Klein is fijn, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Thuishuis Klein is fijn

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Goede vrijdag en Paasmaandag

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaartsdag en vrijdag

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinkstermaandag

01 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

6.4

16 augustus 2020

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Op afspraak

van maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 17.00 uur

Mocht u een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen met Floor van de Werfhorst.
(schoolleider)
050-3061261 of via de mail obsdewierde@lauwerseneems.nl
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