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Deze schoolgids 2021-2022 is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze 

school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen en 

opvang. Wij nemen u mee in hoe wij ons 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. Daarnaast 

leest u over de betrokkenheid van de ouders/ verzorgers bij de school en hoe wij u informeren.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.  

We wensen u veel leesplezier. 

 

Namens het team van cbs Wicher Zitsema, 

Jeroen Habets 
directeur 



3 
 

 

1. Formulier instemming schoolgids 2021-2022      4 

2. Over de school         5 

 2.1 Algemene gegevens        5 

 2.2 Missie en visie        6 

3. Het onderwijs         8 

 3.1 Organisatie van het onderwijs      8 

 3.2 Het team         9 

 3.3 Kwaliteitszorg en schoolplan      9 

4. Ondersteuning en veiligheid        12 

 4.1 Ondersteuning van de leerlingen      12 

 4.2 Veiligheid op school        13 

5. Handige informatie voor ouders       15 

 5.1 Hoe ouders worden betrokken      15 

 5.2 Vrijwillige ouderbijdrage       16 

 5.3 Ziek melden en verlof aanvragen      16 

 5.4 Toelatingsbeleid        17 

6. Ontwikkeling en resultaten        18 

 6.1 Tussentijdse toetsen       18 

 6.2 Resultaten eindtoets       18 

 6.3 Schooladviezen        19 

 6.4 Sociale ontwikkeling       19 

7. Schooltijden en opvang        21 

 7.1 Schooltijden        21 

 7.2 Opvang         21 

 7.3 Vakantierooster        22 

 7.4 Wie is wanneer te bereiken?      22 

8. Slotwoord          23 



4 
 

 

 

 

  



5 
 

 
 

Contactgegevens 

cbs Wicher Zitsema 
Zuiderstraat 1 
9991CM Middelstum 
0595-552442 
www.wicherzitsema.nl 
directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl 
 
Schooldirectie 
Directeur: Jeroen Habets 
 
Aantal leerlingen 
 

 
Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 20-01. 
 
Schoolbestuur 
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 
Professor R.P.Cleveringaplein 3 
9901 AZ Appingedam 
0596-632397 
www.noordkwartier.nl 
info@noordkwartier.nl 
 
 

http://www.wicherzitsema.nl/
mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl
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Kernwoorden van de school 

 
 
Missie en visie 
Bij de Wicher Zitsema staat kwaliteit voorop. Samen zorgen we voor een fijn schoolklimaat waarin 

kinderen het beste uit zichzelf halen en zich persoonlijk ontwikkelen. Wij doen dit vanuit onze 

levensbeschouwelijke, maatschappelijke, pedagogische en onderwijskundige visie. 

 

Visie op lesgeven 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het 
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 
Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid 
reflecterend vermogen en samenwerking. Wij vinden de volgende zaken van groot belang: 
 

- interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs; 
- onderwijs op maat geven: differentiëren; 
- gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend); 
- een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen; 
- kinderen zelfstandig en samen laten werken. 

 
Visie op leren 

Op de Wicher Zitsema vinden we niet alleen 
cognitieve ontwikkeling van kinderen 
belangrijk, maar ook hun emotionele en sociale 
ontwikkeling, dus hoe ze zich voelen en uiten 
en hoe ze zich gedragen, ook naar anderen toe. 
Daarnaast stimuleren we ieder kind zijn 
talenten te ontdekken en te ontplooien. 
  
Cognitieve ontwikkeling 
We leggen de lat hoog voor het team en de 
leerlingen. Instructie neemt een belangrijke 
plaats in het onderwijs in. We bieden een 
duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. 
We maken de leerlingen zelfstandig. Ze leren 
de verantwoordelijkheid te nemen om het 
beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling krijgt 
de vrijheid die hij of zij aan kan. 
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Sociale ontwikkeling 
Het team zorgt voor een school- en groepsklimaat waarbij de leerlingen voor zichzelf en voor hun 
medeleerlingen zorgen. Ze dragen verantwoordelijkheid en leren met elkaar samenwerken. 
Individuele verschillen geven ons de mogelijkheid om te werken aan wederzijds begrip en tolerantie. 
 
Emotionele ontwikkeling 
We leiden de leerlingen op tot zelfstandige en verantwoordelijke jonge mensen. Onze leerlingen leren 
te vertrouwen op zichzelf, de ander en de toekomst. Gaandeweg worden ze zich hierbij bewust van 
hun eigen actieve rol. Ze moeten leren het zelf te doen, zelf initiatieven te nemen en hun eigen weg 
te vinden. 
 
Talentontwikkeling 
Ieder kind heeft sterke en minder sterke kanten. De een is goed met zijn handen, de ander is meer 
een denker. De één houdt ervan de dingen logisch te beredeneren, de ander is impulsief en creatief. 
In een school als de Wicher is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en leren de leerkrachten de 
kinderen vanaf jonge leeftijd goed kennen. Zo ontdekken we al vroeg wat van elk kind de talenten en 
de passie zijn. 
 
Kinderen hebben veel talenten en wij willen hen helpen die te ontdekken. Onze leerkrachten zetten 
zich in om uit te vinden wat elk kind goed kan en het liefste doet. We creëren actief en bewust een 
respectvolle omgeving die talent stimuleert. Een veilige plek waar je trots mag zijn op je eigenheid. 
Waar je kunt ontdekken wie je bent en waar je goed in bent. Leren dat het goed is om te zijn wie je 
bent en dat datzelfde ook voor je klasgenootjes geldt. Natuurlijk, bepaalde zaken móet ieder kind 
leren en we houden die basis goed in de gaten. Tegelijk zorgen we dat talenten alle ruimte krijgen om 
te groeien.  
 
 

Wicher Zitsema is een christelijke basisschool die 
open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij 
onze manier van werken en omgaan met elkaar. 
De identiteit vindt zijn oorsprong in het geloof in 
God en in de Bijbel. We vinden het belangrijk dat 
ieder kind zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen tot 
een zelfbewust en zelfstandig individu. We leren 
kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om 
te gaan met verschillen. Ons onderwijs is 
betrokken op mens en wereld. We streven ernaar 
dat begrippen als rechtvaardigheid, 
geborgenheid, hulpvaardigheid en respect heel 
vanzelfsprekend zijn. Op school zien we dit onder 
andere terug in de sfeer, de taal die we met elkaar 
spreken en de omgang met elkaar. 
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Groepen op school 
Onze leerlingen worden gegroepeerd op basis van leeftijd. Dit schooljaar hebben wij vier 

combinatiegroepen. Dat wil zeggen dat groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8 zijn 

samengevoegd. 

Invulling onderwijstijd 
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 

onderwijstijd kan per school verschillen. 
Leerlingen moeten in de acht schooljaren 
van het basisonderwijs ten minste 7.520 
uren onderwijs krijgen. Verder moeten 
leerlingen in de eerste vier schooljaren 
(onderbouw) ten minste 3.520 uur 
onderwijs krijgen. In de laatste vier 
schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. 
Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur 
verdelen over de onder- en bovenbouw 
zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. 
 
 
 

 

 
 
De lesuren zoals aangegeven kunnen per onderdeel verschillen. Bovenstaande is een globale 
inschatting. Groep 1/2 werkt met de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys. Meer informatie 
hierover vindt u op www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen. 
 
 
 

http://www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen
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De uren zoals hier beschreven zijn globale uren. Het is niet altijd precies aan te geven waar wat onder 

valt een aantal vakken, zoals bijvoorbeeld schrijven, zijn ook vakoverstijgend. 

Extra faciliteiten 
Onze school beschikt over een speellokaal, bibliotheek, technieklokaal en gymlokaal. In de 
zomermaanden mogen we ook gebruik maken van het zwembad in Middelstum. Als groepen naar het 
zwembad gaan is er altijd een leerkracht met gymbevoegdheid aanwezig. 
 
 

Team Wicher Zitsema telt twaalf leden, bestaande uit zes leerkrachten, twee vakdocenten 

gymnastiek, één onderwijsassistent,  één intern-begeleider, één conciërge en één directeur. 

Ziekte personeel 
Bij verlof of ziekte van onderwijspersoneel zullen wij alles doen om vroegtijdig vervanging te regelen. 
Via de MijnSchool app wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Indien het niet mogelijk blijkt om 
vervanging te regelen zullen we de groepen de eerste dag zo organiseren dat ze naar school kunnen 
komen. Indien er bij een twee ziektedag geen vervanging kan worden gevonden en er is intern geen 
oplossing, kan de directie besluiten om een groep vrij te geven. Hierover wordt u vooraf schriftelijk in 
kennis gesteld. De vervanging wordt geregeld via Slim personeelsbemiddeling. 
 
 

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. 
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De kwaliteit van ons onderwijs wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van onze 
leerkrachten. Hiervoor werken wij met een uitgebreid kwaliteitsborgingsysteem (NoordKRACHT). 
Daarnaast borgen we de kwaliteit van het onderwijs door onze planning- en control cyclus rondom 
het lesgeven en toetsing.  
 
We werken op basis van een plan-do-check-act cyclus. In feite gaat het om drie cycli die met elkaar 
verbonden zijn.  
 

 onderwijscyclus
 ondersteuningscyclus
 personele cyclus 

Onderwijscyclus 
Vanuit KiVa, de methodetoetsen en het CITO-volgsysteem worden de resultaten geanalyseerd. Aan 
de hand van deze analyses wordt het onderwijsaanbod waar nodig bijgesteld. Dit gebeurt door middel 
van herhalingsstof, verrijkingsstof of extra ondersteunende lessen. De leerkracht geeft vervolgens 
verlengde instructie aan individuele leerlingen of groepjes op basis van de bevindingen. De analyses 
kunnen ook leiden tot gewenste aanpassing van het gedrag van leerkrachten of extra ondersteuning 
van leerlingen en raken daarmee de hieronder beschreven cycli. Alle (tussen)resultaten worden in 
Parnassys bijgehouden. 
 
Ondersteuningscyclus  
Als er uit de toets analyses van CITO en/of methodetoetsen blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, 
stelt de leerkracht een plan op. Dit plan wordt direct uitgevoerd. Na elke periode worden resultaten 
op leerling- en groepsniveau besproken met de intern begeleider (Ib-er) en de directeur. Op basis van 
deze evaluatie worden de plannen afgesloten als de doelen zijn behaald of volgt er een periode van 
planmatig handelen met een andere aanpak. De aard van de ondersteuning wordt vastgesteld in 
overleg met de IB-er tijdens de IB gesprekken 
die vier maal per jaar plaats vinden. Daarnaast 
worden er (diagnostische) gesprekken 
gehouden met leerlingen en ouders, 
eventueel aangevuld met observaties. Samen 
met de Ib-er wordt bepaald of en welke vorm 
van nader onderzoek er nodig is. Dit wordt 
uitgevoerd door de leerkracht of de Ib-er. 
Indien blijkt dat dit onvoldoende resultaat 
oplevert, brengt de Ib-er de desbetreffende 
leerling in, in het overleg met de 
bovenschools IB-er. Vervolgens wordt samen 
met de Ib-er het vervolg bepaald. Indien nodig 
worden hierbij specialisten zoals psychologen, logopedisten of orthopedagogen ingeschakeld. In alle 
gevallen geldt wanneer er zich acute problemen voordoen in de ontwikkeling van een leerling de 
leerkracht dit meteen met de Ib-er bespreekt. De groepsleerkracht in de basisschool staat centraal in 
de leerlingenondersteuning op het niveau van de groep. Hij/zij verzamelt systematisch gegevens van 
alle leerlingen aan de hand van observaties, dagelijks werk van de leerlingen, methode gebonden 
toetsen, niet- methode gebonden toetsen(CITO), oudergesprekken en een genormeerd 
leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling (KiVa). Alle zorgdocumenten worden op 
individueel een groepsniveau in Parnassys bijgehouden.  
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Personele cyclus 
Op basis van persoonlijk 
ontwikkelingsplannen (POP), 
bekwaamheidsdossiers, 
functioneringsgesprekken, 
beoordelingsgesprekken en 
klassenbezoeken (VHM) 
sturen wij op de ontwikkeling 
van onze professionals. Waar 
nodig krijgen onze 
medewerkers individuele 
coaching, training of 
opleiding. Hier ligt een link 
met de onderwijs cyclus 
omdat zoals eerder gezegd de 
analyse van de toets 
resultaten als input worden 
gebruikt voor de evaluatie en 
bijsturing van het gedrag van leerkrachten. De resultaten en de documenten behorende bij de 
hierboven beschreven activiteiten worden in een (elektronisch) personeelsdossier MOOI bijgehouden. 
 
Hoe bereiken we onze doelen? 
We bereiken onze doelen, handelend volgens de PDCA-cyclus: dit is een model om de continue 
verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen. De vier letters staan voor:  
 
Plan: in deze stap wordt een plan opgesteld waarin de resultaten duidelijk beschreven staan  
Do: in deze stap gaat het om de uitvoering en realisatie van het goedgekeurde plan.  
Check: in deze stap worden de behaalde resultaten vergeleken met de resultaten die de organisatie 
voor ogen had.  
Act: in deze stap wordt na de ontdekking van resultaatverschillen (door het management) bijgestuurd.  
 
Het cyclisch karakter zorgt ervoor dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Dit alles 
wordt vastgelegd en geborgd in het online platform Schoolmonitor. 
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Wat is het Schoolondersteuningprofiel? 
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op. 
 
De definitie van extra ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en 
complex zijn, dat deze meer dan de basisondersteuning op een school vragen. Onze school kan voor 
extra ondersteuning een beroep doen op het ondersteuningsteam.  
 
Het schoolbestuur biedt extra ondersteuning aan in de vorm van arrangementen. Deze worden 
ingezet binnen het regulier onderwijs. De arrangementen worden aangevraagd bij het 
ondersteuningsteam en beoordeeld aan de hand van de onderwijsbehoeften van het kind of de groep. 
Voor deze leerlingen heeft de school een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld.  
 
Voor de onderstaande onderwijsbehoeften 
doen wij een beroep op de arrangementen 
extra ondersteuning om hierin een passend 
aanbod te bieden binnen de school: 

- complexe gedragsproblematiek;  
- leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis;  
- leerlingen met ernstige 

spraakproblematiek;  
- leerlingen met een lichamelijke 

beperking.  
 
 
Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een andere reguliere 
basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra 
ondersteuning binnen de school te bieden: 

- Complexe gedragsproblematiek waarbij de veiligheid van (mede)leerling(en) en/of 
leerkrachten niet gegarandeerd kan worden; 

- leerlingen die door een zeer laag IQ (<75) zich onvoldoende of niet ontwikkelen; 
- leerlingen met intensieve medische problemen/ verzorging en/ of verstandelijke beperking. 

 

Gediplomeerde specialisten op school 
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 
 
Intern begeleider  4 dagdelen 
Rekenspecialist   14 dagdelen 
Taalspecialist (in opleiding) 8 dagdelen 
Cultuurcoördinator  6 dagdelen 
Jonge kind specialist  6 dagdelen 
Gedragscoördinator  10 dagdelen 
Onderwijsassistent   3 dagdelen 
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Anti-pestprogramma 
 

 

Wij zijn een KiVa school! KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa is ontwikkeld 
aan de universiteit van Turku, Finland. Het is gebaseerd op jaren van onderzoek en werd voor het eerst 
getest in Finland in het schooljaar 2007-2008. KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het is 
ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten.  
 
Tien thema's  
In elke groep worden jaarlijks tien KiVa-lessen gegeven over thema’s zoals groepsdruk, communicatie, 
respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de 
kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van pesten. De kennis en vaardigheden 
uit de KiVa-lessen worden geoefend en toegepast in een interactief computerspel: het KiVa-spel. 
Leerlingen kunnen dit spel zelfstandig (thuis of op school) spelen. De lessen zijn gericht op het 
preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en 
leerkrachten wordt inzicht 
gegeven in de rol van de groep 
bij het in stand houden van 
pesten en andere 
groepsproblemen. De lessen 
zijn goed opgebouwd en 
hebben aantrekkelijke 
werkvormen, zoals oefeningen, 
discussies, groepswerk, en 
rollenspellen. Elke les wordt 
afgesloten met een KiVa-regel. 
Samen vormen de tien KiVa-
regels het KiVa-contract. 
Totaalpakket: Blijvende nadruk 
op training, ontmoeting en 
monitoring. De KiVa-lessen zijn 
een middel om pesten tegen te 
gaan en niet een doel op 
zichzelf. Pesten is een complex probleem met oorzaken op zowel leerling-, klas- als schoolniveau. 
Vandaar dat KiVa een schoolbrede aanpak is met talrijke componenten waarmee leerkrachten 
complexe pestproblemen beter kunnen aanpakken. Leerkrachten en ander schoolpersoneel krijgen 
gerichte training, coaching en nascholing door ervaren schoolbegeleiders zodat ze kunnen fungeren 
als een daadkrachtig rolmodel voor leerlingen. Tevens worden er ervaringsbijeenkomsten 
georganiseerd waarin KiVa-teams van verschillende scholen ervaringen uitwisselen en bijdragen aan 
het verbeteren van het KiVa-programma. Twee keer per jaar laten we leerlingen van groep 1 t/m 8 
een vragenlijst invullen. Hiermee wordt onderzocht of pestgedrag op school verandert en wordt 
inzicht verkregen in het welbevinden van de leerlingen. Wij krijgen terugkoppeling over deze 
gegevens. 
 
Pesten oplossen  
Naast de preventieve aanpak voor alle leerlingen zijn er concrete maatregelen om pestincidenten op 
te lossen als het zich toch voordoet. Dit gebeurt door het KiVa-team van de school. Het KiVa-team 
bestaat uit minstens twee teamleden die zijn getraind om pesten aan te pakken. Als er een geval van 
pesten is en het gaat niet om een ruzie of om plagen, dan wordt het pesten in de groep bespreekbaar 
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gemaakt en in de groep een oplossing gezocht. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de sfeer in 
de groep niet veilig genoeg is, dan wordt er een steungroep samengesteld. De steungroep is er voor 
de leerling die gepest wordt of niet goed in de groep ligt. Aan die steungroep nemen zowel pesters als 
vrienden en neutrale klasgenoten van het slachtoffer deel. De steungroep wordt gevraagd om de 
komende week iets concreets voor de betreffende leerling te doen, bijvoorbeeld helpen bij het maken 
van rekensommen of samen fietsen van en naar school. Na ongeveer één week wordt er met de 
gepeste leerling geëvalueerd of de situatie is verbeterd. De uitkomst van dit gesprek vormt de input 
voor de evaluatie met de steungroep. In de steungroep ligt de nadruk op vooruit kijken en niet op 
terug kijken. Van alle leerlingen wordt een concrete positieve bijdrage gevraagd. Als de 
steungroepaanpak niet tot de gewenste resultaten leidt, is er een herstelaanpak waarin leerlingen 
onder begeleiding van een KiVa-teamlid een concreet plan schrijven om hun gedrag te veranderen. 
Pesten maximaal terugdringen door blijvend onderzoek naar verbetering. Uniek aan KiVa is de 
intensieve samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders en schoolpersoneel. We kunnen 
veel van elkaar leren. Met de 
ervaringen van scholen wordt KiVa 
continue doorontwikkeld. Zo 
wordt er goed gekeken welke 
behoeften er bij scholen leven. 
Daar wordt het programma op 
aangepast. Daarnaast zijn alle 
verbeteringen gekoppeld aan 
wetenschappelijk onderzoek. De 
cruciale vraag is daarbij: Wat werkt 
voor wie, wanneer en waarom? 
Antwoorden op deze vraag leveren 
nieuwe inzichten op, waardoor 
pesten nog verder kan worden 
teruggedrongen. 
 
Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale 
veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via KiVa.  
Twee keer per jaar wordt er een vragenlijst afgenomen. Deze lijst wordt schoolbreed besproken door 
de Kiva-coördinator. Eventuele acties worden gelijk op het NoordKRACHT-bord geplaatst. 
 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
Anti-pestcoördinator:   J.Habets j.habets@noordkwartier.nl 
Vertrouwenspersoon:  S.Metting s.metting@noordkwartier.nl 
 
 

mailto:j.habets@noordkwartier.nl
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De school werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol 
en verantwoordelijkheid. Wij geven aan wat ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij 
de grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat we van de ouders verwachten. Wij zijn open in ons 
handelen en communiceren. In de communicatie tussen school en ouders brengen beide partijen op 
basis van gelijkwaardigheid hun kennis, ervaringen en bevindingen in. Uiteindelijk gaat het er om dat 
ouders en school eenzelfde perspectief krijgen op de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind. 
Daarbij is er niet alleen oog voor de ontwikkeling en de vorderingen die het kind op school laat zien, 
maar bijvoorbeeld ook voor diens functioneren thuis en in de vrije tijd. Uiteindelijk levert een goede 
samenwerking tussen school en ouders een bijdrage aan de prestaties die de kinderen op school 
leveren, laten we hier samen voor gaan! 
 

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd via de 
nieuwsbrief, via mail, via de MijnSchool 
app, via de website en via ouder-
kindgesprekken. Elk schooljaar starten we 
in de eerste drie weken met kind-ouder-
leerkracht gesprekken. Tijdens deze 
gesprekken worden afspraken en doelen 
gemaakt voor het komende schooljaar. 
 
Klachtenregeling 
Wanneer u het niet eens bent met iets wat 
op school gebeurt, verwachten wij dat u 

eerst contact opneemt met de betreffende leerkracht. Komt u er niet uit, maak dan een afspraak met 
de directeur van de school. Levert dit niet het gewenste resultaat op, ga dan in gesprek met de 
contactpersoon namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Deze gaat niet inhoudelijk 
met u in gesprek over de klacht, maar bespreekt met u of de procedure die is gevolgd de juiste is. Als 
de procedure goed is gevolgd, maar het resultaat is niet bevredigend, verwijst de contactpersoon u 
door naar de externe vertrouwenspersonen van het Vertrouwensbureau. Onze vertrouwenspersonen 
zijn Jan Wibbens en Judith Visser.  Zij inventariseren wat er aan de hand is en melden dit na 
toestemming van de klager aan de directeur-bestuurder. Zij adviseren vervolgens de directeur-
bestuurder over de vervolgstap.  Als u van mening bent dat uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u 
contact opnemen met de SGCBO. Dit is de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Dit is 
één loket voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs. Op de 
website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten) procedures, de 
samenstelling van de commissie, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. 
 
Contactgegevens: 
Vertrouwenspersoon MR   Daniela Dijkema  06 25501241 
Vertrouwenspersoon Noordkwartier Het Vertrouwensbureau,  Jan Wibbens of Judith Visser 

    085-1055055   
    algemeen@hetvtb.nl 

 

http://www.gcbo.nl/
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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 25 euro. Hiervan bekostigen wij onder andere de vieringen 
(Sinterklaas, Kerst en Pasen), de laatste schooldag, het voorleesontbijt, lief- en leed, een jaarlijkse activiteit 
gericht op natuur onderwijs, een bijdrage aan het schoolkamp en de schoolreisjes. 
 
De ouderbijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp 
De ouderbijdrage voor schoolreis en schoolkamp zijn ook vrijwillige bijdragen. Wij begrijpen natuurlijk 
goed dat het voor sommige ouders lastig is om deze bedragen te betalen. U kunt daarom contact 
opnemen met de school om een betalingsregeling af te spreken. Elke maand een beetje betalen lukt 
namelijk vaak wel. Mocht het voor u lastig zijn om de bijdrage te voldoen of op een andere manier in 
financiële moeilijkheden dan kunt u soms bij de gemeente "Stichting Leergeld" of de webshop "Kans 
voor uw kind" terecht.  
Kijk voor meer informatie op: www.kansvooruwkind.nl  
 
Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage  

In juli 2020 is een wet aangenomen die regelt dat het niet 
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geen reden meer 
mag zijn om leerlingen uit te sluiten van 
schoolactiviteiten. Deze wet is op 1 augustus 2021 in 
werking getreden. In deze wet zit een risico dat scholen 
minder activiteiten gaan organiseren, omdat ze het 
zonder bijdragen van ouders simpelweg niet meer 
kunnen betalen. Dat risico is groter op de scholen waarop 
relatief veel kinderen uit de hoge weging doelgroep 
zitten. En dat terwijl de extra activiteiten op school juist 
voor deze leerlingen belangrijk zijn. Scholen die op deze 
manier in de problemen komen zoeken contact met het 
schoolbestuur. 
 
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u 
hier: Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 
2021 | Brochure | Rijksoverheid.nl  
 

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; 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
https://www.rijksoverheid.nl/
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- 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. 
 
In sommige gevallen, vaak werk gerelateerd, is het niet mogelijk om op vakantie te gaan tijdens 
schoolvakanties. U kunt hier dan toestemming voor vragen bij de directeur van onze school.. 
 
Op deze manier meldt u uw kind voor schooltijd ziek: 

- telefonisch 0595-726017; 
- melden bij de groepsleerkracht. 

 
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 

- verlofformulier op onze website. 
 
 

Sinds de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht, 
om voor alle leerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod te doen. Volgens de wet hoeft dit niet als de school vol is. De kaders van ons 
toelatingsbeleid zijn te vinden in het school ondersteuningen profiel (SOP).
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We meten de tussenresultaten twee keer per jaar m.b.v. de citotoetsen voor spelling, rekenen en 

begrijpend lezen, de AVI-toetsen en de drie-minuten-toets voor het technisch lezen. De resultaten 

geven een objectief beeld van het niveau op leerling, groeps- en schoolniveau vergeleken met 

landelijke normen.  

De leerkrachten analyseren de resultaten voor de eigen groep en maken ondersteuningsplannen voor 

de groep of de individuele leerlingen. De resultaten en de plannen worden besproken met de ouders 

en leerlingen.  

De intern begeleider analyseert de resultaten ook op school- en groepsniveau en breidt dit uit met 

een trendanalyse. Op grond van deze trendanalyse kunnen we bepalen waar knelpunten in groepen 

liggen en wat er aan gedaan moet worden. Ook bekijkt de IB-er de resultaten van de leerlingen met 

een ondersteuningsbehoefte en bepaalt in overleg met leerkracht de vervolgstappen.  

De directeur en de intern begeleider bekijken samen de resultaten op schoolniveau ook m.b.v. een 
trendanalyse om te bekijken of er nog verbeteracties nodig zijn op schoolniveau. 
 
 

Wat is de eindtoets?  

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets 

laten leerlingen 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 resultaten van de eindtoets 2020-2021 tellen, i.v.m. de Corona-lockdowns, niet mee vanuit het 

toezicht. In 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen. 
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Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 

anderen om te gaan en om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 

samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 

op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 

maatschappij. 

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale 

vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast 

leerprestaties op de verschillende vakgebieden. 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 (burgerschap). Dit zijn vaardigheden 

zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak 

aanpakken 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. 
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Werkwijze sociale opbrengsten 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met veel plezier naar school komt. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en op school. In elke groep worden wekelijks KiVa lessen 

gegeven en er zijn bordsessies waarin de sfeer in de groep centraal staat. Samen maken we afspraken 

over hoe je met elkaar omgaat en wordt er besproken hoe je elkaar op gedrag kunt aanspreken. In de 

eerste weken van het schooljaar, de gouden weken, leggen wij de basis voor een fijne groepen en een 

leuk schooljaar. Tijdens de kind-ouder-leerkracht gesprekken wordt er ook aandacht besteed aan het 

welbevinden van de leerling. 
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Voorschoolse opvang  
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kids2b , in en buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.  
 
Tussenschoolse opvang  
Vanwege ons continu 
rooster is er geen 
tussenschoolse 
opvang op onze 
school.  
 
Naschoolse opvang 
Opvang na schooltijd 
wordt geregeld in 
samenwerking met 
Kids2b. Op maandag, 
dinsdag en donderdag 
is deze in ons gebouw. 
Op woensdag en 
vrijdag is de opvang op 
een andere locatie van 
Kids2b. Aan de opvang 
zijn kosten verbonden. 
 
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties  
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Deze vindt plaats op een andere locatie van Kids2b. 
Hier zijn kosten aan verbonden.  
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Het is op school op de onderstaande momenten mogelijk om het personeel te spreken: 

 

 

 

 

 

Wilt u een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter, de directie of de 

internbegeleider dan kunt u contact opnemen per telefoon, e-mail of u kunt even langskomen om een 

afspraak te maken. Tijdens lestijden kunnen leerkrachten niet gestoord worden, bij dringende zaken 

kunt u de boodschap doorgeven en wij zorgen ervoor dat deze op de juiste plaats terecht komt. 
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Bedankt voor het lezen van onze schoolgids. In deze gids hebben we geprobeerd het karakter van onze 

basisschool zo goed mogelijk te belichten. Uiteraard is het mogelijk, dat er na lezing van deze 

schoolgids vragen onbeantwoord zijn gebleven. We kunnen dan één advies geven: loop even binnen 

en stel die vragen aan ons!  

Met vriendelijke groet, 

Team cbs Wicher Zitsema 

 

 


