
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schoolgids 

2020-2021 

 



Schoolgids 2020-2021 CBS De Wegwijzer 

Voorwoord 
 

Welkom,  

Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school.  

Dit is de schoolgids van CBS De Wegwijzer in Hoogblokland. 

In deze schoolgids kunt u veel informatie vinden over onze school.  

 

CBS De Wegwijzer is een protestants christelijke basisschool waar ieder kind welkom 

is. Als u ervoor kiest uw kind bij ons aan te melden dan vragen wij van u en uw kind 

de identiteit van onze school te respecteren. Personeelsleden die bij ons werken zijn 

allemaal actief betrokken bij een protestantse kerk.  

 

CBS De Wegwijzer heeft als motto: Wegwijzer, basis voor het leven! Wij willen 

bereiken dat uw kind bij ons op school de weg gewezen wordt naar een eigen plek 

in deze maatschappij. We willen hem/ haar daarin toerusten, ondersteunen en 

begeleiden. Dat geldt zowel voor maatschappelijke normen en waarden als de 

normen en waarden die wij aan de bijbel, het Woord van God, ontlenen. 

 

Deze schoolgids is geschreven in opdracht van het bestuur van CBS De Wegwijzer. 

De tekst is opgesteld door de directeur. Ouders van de Medezeggenschapsraad 

hebben meegelezen. 

Wij hebben ons best gedaan een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze 

school. Mocht u toch nog informatie missen of wilt u een nadere persoonlijke 

toelichting en/of rondleiding door de school dan bent u van harte uitgenodigd 

contact met ons op te nemen via telefoon (0183 562057) of via de mail 

info@cbsdewegwijzer.net.  

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Namens het bestuur en het team van CBS De Wegwijzer, 

 

Tineke Folkers (directeur) 

CBS De Wegwijzer 

Schoolstraat 3D 

4221 LR Hoogblokland 

T. 0183 562057 

info@cbsdewegwijzer.net 

www.cbsdewegwijzer.net 

  

mailto:info@cbsdewegwijzer.net
mailto:s.stuij@cbsdewegwijzer.net
http://www.cbsdewegwijzer.net/
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Hoofdstuk 1 - Wie zijn wij? 
 

De namen 

CBS De Wegwijzer staat onder bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk 

Onderwijs ‘Het Mosterdzaadje’ (VPCO Het Mosterdzaadje). 

De naam ‘Het Mosterdzaadje’ komt uit de bijbel. In Mattheus 13: 31, 32 spreekt Jezus 

over het mosterdzaadje als het kleinste van alle zaden, maar met de mogelijkheid 

om uit te groeien tot een zeer grote en veel vruchtdragende plant. 

Dat is wat de vereniging ook de school toewenst. 

 

De naam van onze school is afgeleid van Johannes 14:6 waar Jezus zegt: Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven. 

Dat is wat wij als onze missie zien: kinderen de weg naar God, maar ook in het leven 

wijzen. Wij mogen op school een basis leggen voor de verdere toekomst van alle 

kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Daarom heet onze school CBS De 

Wegwijzer. 

 

De geschiedenis 

VPCO Het Mosterdzaadje is opgericht in 1907. De wens was om christelijk onderwijs 

voor Hoogbloklandse kinderen te realiseren.  

In 1962 was het mogelijk om een christelijke kleuterschool te starten.  

Vanaf 1966 werden de kinderen van 6 t/m 12 jaar met een busje naar de christelijke 

school in Hoornaar vervoerd. 

Uiteindelijk kon in 1975 gestart worden met een christelijke lagere school in 

Hoogblokland. Vanaf 1985 werden de kleuterschool en lagere school 

samengevoegd en vanaf 1993 verblijven alle kinderen in hetzelfde gebouw.  

Tot 2019 aan ’t Hoog 18b en sinds 6 mei 2019 in het multifunctionele gebouw Den 

Hoek aan de Schoolstraat 3D. 

  

De richting 

VPCO Het Mosterdzaadje heeft als grondslag dat ‘De volksopvoeding en het 

volksonderwijs geheel in overeenstemming zijn met de eeuwige, onveranderlijke 

Waarheid, door Gods Woord geopenbaard en uitgedrukt in de Drie Formulieren van 

Enigheid’. 

VPCO Het Mosterdzaadje heeft als doel(stelling)‘werkzaam te zijn tot oprichting en 

instandhouding van één of meer scholen voor basisonderwijs’. 

 

CBS De Wegwijzer is een protestants christelijke basisschool die open staat voor alle 

kinderen. Van alle kinderen en ouders wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit 

van de school respecteren en meedoen aan door de school georganiseerde 

activiteiten rondom onze identiteit. 

Alle personeelsleden van de school zijn actief lid van een protestantse kerk in 

Nederland. 

 

Bestuursmodel en management 

VPCO Het Mosterdzaadje is ingericht volgens de Code Goed Bestuur, met een 

onderverdeling van het bestuur in Dagelijks Bestuur en Toezichthouders. De directeur 

maakt geen onderdeel uit van het bestuur, maar heeft onderwijsinhoudelijke taken 

van het bestuur gemandateerd gekregen. Dit staat beschreven in het 

Managementstatuut/Mandateringsstatuut. 
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CBS De Wegwijzer is een zogenaamde éénpitter; één school die als enige valt onder 

zijn bestuur. 

De bestuurders voeren de taken op vrijwillige basis uit. 

 

De situering 

In 2019 is CBS De Wegwijzer van locatie gewisseld. Op dit moment maken wij gebruik 

van het multifunctionele gebouw Den Hoek, dat middenin Hoogblokland staat, 

recht tegenover de kerk; een mooie centrale plek in het dorp. 

In Den Hoek zitten ook de Openbare Basisschool Den Beemd, de kinderopvang/ 

peuterspeelzaal WASKO en het Dorpshuis. Vanuit dit gebouw vinden vele 

dorpsactiviteiten plaats. 

 

De schoolgrootte 

CBS De Wegwijzer telt op dit moment 64 leerlingen. De opheffingsnorm van de 

gemeente ligt op 59 leerlingen. Er is weinig aanwas in het dorp van nieuwe gezinnen 

en uitbreiding van gezinnen. Het bestuur van VPCO Het Mosterdzaadje heeft een 

commissie opgericht die plannen maakt voor de toekomst om de missie ‘Christelijk 

onderwijs in Hoogblokland’ zeker te stellen. 

 

Aantal groepen 

CBS De Wegwijzer geeft les volgens het traditionele model van het 

leerstofjaarklassensysteem; de leeftijd van de kinderen bepaalt (grotendeels) welke 

lesstof de leerling volgt. Uiteraard wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van 

iedere leerling en wordt waar nodig de leerstof aangepast.  

Er draaien dagelijks vier combinatiegroepen in onze school: 

Combinatiegroep 1-2 

Combinatiegroep 3-4 

Combinatiegroep 5-6 

Combinatiegroep 7-8  

 

Groepsleerkrachten en overig personeel 

Er werken 9 teamleden op CBS De Wegwijzer, allen in deeltijdfunctie. 

De vier vaste combinatiegroepen, met elk twee leerkrachten, worden ondersteund 

door een onderwijsassistent en een intern begeleider. De directeur heeft een 

deeltijdaanstelling voor 50% en wordt ondersteund door een administratief 

medewerker voor 10 uur per week. 

CBS De Wegwijzer heeft één schoonmaakster in vaste dienst. De overige 

schoonmaaktaken zijn uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. 
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Hoofdstuk 2 - Waar staan wij voor? 
 

Missie 

De Wegwijzer: Basis voor het Leven! 

Dat is waar wij voor staan en waar wij voor gaan. 

 

Uitgangspunten en prioriteiten 

Gods Liefde is de basis waaruit wij ons onderwijs vormgeven. 

Wij vinden het vertrouwen in God onze Schepper en Redder heel belangrijk, net als 

het vertrouwen in elkaar. 

Wij geloven dat God ons sociaal bedoeld heeft en wij vinden het daarom van 

belang dat kinderen kunnen samenwerken. 

God heeft iedereen met eigen gaven en talenten gemaakt en wij willen alle 

kinderen de mogelijkheid geven om al die gaven en talenten bij ons op school in te 

zetten. 

 

Dit komt terug in de naam en het logo van onze school: 

WEGwijzer: op onze school wijzen we kinderen 

de WEG naar Jezus en helpen we hen op WEG 

om hun plaats in de maatschappij in te nemen. 

WegWIJzer: op onze school gaat het om onszelf, 

maar net zo belangrijk ook om de ander. We 

stimuleren het samenwerken en samen leren. 

Dit geldt zowel voor de leerlingen, de 

leerkrachten als voor de ouders; samen staan 

WIJ sterk. 

WegWIJZER: op onze school hopen we WIJZER 

te worden; binnen onze eigen mogelijkheden. 

 

Door de veelkleurigheid van het logo willen we tot uitdrukking brengen dat we 

graag een veelkleurige school willen zijn; waar iedereen mag zijn wie hij is.  

Doordat de letters mooi in elkaar passen, laten we zien dat iedereen op zijn eigen 

manier past binnen onze school. 

 

Sfeer, onderlinge omgang 

Ieder jaar peilen we de sociale en fysieke veiligheidsbeleving van onze leerlingen. 

Zij geven onze school gemiddeld een 8,5 of hoger op veiligheid en plezierbeleving. 

Wij vinden onderling respect belangrijk: leerlingen onderling, leerlingen naar 

leerkrachten en andersom, leerkrachten onderling en leerkrachten naar ouders en 

andersom. 

Uw kind mag elk teamlid bij de voornaam noemen, mits vooraf gegaan door ‘juf’. 

We verwachten dat uw kind tegen een volwassene in de school ‘u’ zegt. 

  

Oudercontacten 

Wij vinden contact met ouders heel belangrijk. U bent immers de deskundige als het 

om uw kind gaat. Daar staat tegenover dat wij de onderwijsdeskundigen zijn.  

Samen zoeken we het beste voor uw kind. 

In groep 1, groep 3 en groep 8 staan er veel veranderingen voor uw kind op het 

programma. Daarom nodigen wij u aan het begin van die schooljaren uit voor een 

informatieavond op school.  
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Ieder jaar organiseren wij in september/oktober de Oudervertelgesprekken; tijdens 

die gesprekken bepaalt u de agenda en mag u vertellen over uw kind. 

Halverwege het schooljaar en tegen het einde van het schooljaar wordt nog een 

gespreksronde georganiseerd die meer onderwijsinhoudelijk is. 

Buiten deze georganiseerde activiteiten stellen wij het erg op prijs wanneer u een 

afspraak maakt om over uw kind te komen praten als u zich ergens zorgen over 

maakt. 

Iedere eerste maandag van de maand ontvangt u van ons een maandbrief met de 

meest recente informatie over de school.  

 

Gebruiken en gebeurtenissen 

Als uw kind bijna 4 jaar oud is, dan mag hij/zij een paar dagdelen komen wennen. 

Juf Nelleke neemt daarover contact met u op. 

Verjaardagen zijn belangrijk voor een kind, daarom mag uw kind trakteren in de klas 

en bij alle juffen langs gaan met een mooie kaart. 

Verjaardagen van de juffen worden ook gevierd; soms organiseren duo’s dit samen 

en gaan ze een dagje weg met de groep, soms wordt het op school en apart 

gevierd. U krijgt hierover bericht via de Maandbrief. 

Aan het eind van groep 8 moet er afscheid worden genomen. Dit doen wij als 

school door middel van een musical die door groep 7 en 8 wordt uitgevoerd en 

waar familieleden en vrienden voor uitgenodigd kunnen worden. In de eigen groep 

wordt verder aandacht besteed aan dit afscheid en krijgen de kinderen nog een 

bijbel mee van de schoolvereniging. 
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Hoofdstuk 3 - Hoe zijn wij georganiseerd? 
  

Bestuur 

CBS De Wegwijzer wordt bestuurd volgens de Code Goed Bestuur. Het bestuur is 

onderverdeeld in een Dagelijks Bestuur (DB) en Toezichthouders (TH). De directeur 

maakt geen onderdeel uit van het bestuur, maar is voor onderwijsinhoudelijke taken 

gemandateerd. 

Het DB vergadert tijdens schoolmaanden één keer per maand. Het bestuur in zijn 

geheel vergadert tijdens schoolmaanden één keer per maand. De TH vergaderen 

niet apart. 

 

Dagelijks Bestuur Toezichthouders 

Voorzitter: 

Vacature 

 

 

Secretaris: 

Mevr. A. Zeeman 

a.zeeman@cbsdewegwijzer.net 

 

Penningmeester: 

Dhr. G. Heuvelman 

g.heuvelman@cbsdewegwijzer.net 

 

Mevr. T. Bijkerk 

t.bijkerk@cbsdewegwijzer.net 

 

Mevr. C. van de Voorde  

c.vdvoorde@cbsdewegwijzer.net 

 

Dhr. A. van der Wal 

a.vdwal@cbsdewegwijzer.net 

 

vacature 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)  

CBS De Wegwijzer heeft een goed functionerende Medezeggenschapsraad met 

twee leden vanuit de oudergeleding en twee leden vanuit de personeelsgeleding. 

De MR vergadert zo’n vijf keer per jaar. 

 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Mevr. S. Baars 

s.baars@cbsdewegwijzer.net 

 

Mevr. T. Bogerd 

t.bogerd@cbsdewegwijzer.net  

Mevr. S. Stuij 

s.stuij@cbsdewegwijzer.net 

 

Mevr. M. van Vliet 

m.vanvliet@cbsdewegwijzer.net  

 

Schoolteam 

CBS De Wegwijzer heeft een team van 9 enthousiaste vrouwen die allen in deeltijd 

werken. Het streven is om niet meer dan twee leerkrachten per groep aan te stellen. 

Wel kan gebruik worden gemaakt van extra vakdocenten; bijvoorbeeld voor muziek 

en gym. Ook is de inzet van onderwijsassistentie in iedere groep mogelijk. 

De zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsvragen valt onder 

verantwoordelijkheid van onze intern begeleider (IB-er) juf Nelleke Walters.  

Wij werken daarbij nauw samen met samenwerkingsverband Driegang 

(www.driegang.nl). 

 

Directie 

Op maandag, dinsdag en woensdag 

Mevr. J.G. Folkers (Juf Tineke) 

t.folkers@cbsdewegwijzer.net 

http://www.driegang.nl/
mailto:g.heuvelman@cbsdewegwijzer.net
mailto:leovanrees@cbsdewegwijzer.net
mailto:c.vdvoorde@cbsdewegwijzer.net
mailto:n.streefkerk@cbsdewegwijzer.net
mailto:info@cbsdewegwijzer.net
mailto:t.bogerd@cbsdewegwijzer.net
mailto:t.bijkerk@cbsdewegwijzer.net
mailto:m.vanvliet@cbsdewegwijzer.net
mailto:g.heuvelman@cbsdewegwijzer,net
mailto:info@kringenrechtspraak.org
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Administratie en RT/onderwijsassistent 

Op maandag, dinsdag en donderdag 

Mevr. W.M. van Tuijl (Juf Wendy) 

w.vantuijl@cbsdewegwijzer.net 

 

IB-er 

Op dinsdag 

Mevr. C.E. Walters (Juf Nelleke) 

n.walters@cbsdewegwijzer.net 

 

Groep 1-2 

dinsdag t/m donderdag 

Mevr. P.A. de Jong (Juf Nelleke) 

n.dejong@cbsdewegwijzer.net  

maandag en vrijdag 

Mevr. A. den Braven (Juf Anja) 

a.denbraven@cbsdewegwijzer.net  

 

Groep 3-4 

maandag t/m woensdag 

Mevr. T.K. Mollema (Juf Cora) 

c.mollema@cbsdewegwijzer.net  

donderdag en vrijdag 

Mevr. C.E. Walters (Juf Nelleke) 

n.walters@cbsdewegwijzer.net  

 

Groep 5-6 

maandag en dinsdag 

Mevr. M.L. van Vliet (Juf Marjolijne) 

m.vanvliet@cbsdewegwijzer.net  

woensdag t/m vrijdag 

Mevr. A.H. Bos (Juf Rianne) 

r.bos@cbsdewegwijzer.net  

 

Groep 7-8 

maandag t/m woensdag 

Mevr. S.J. Stuij (Juf Suzanne) 

s.stuij@cbsdewegwijzer.net  

donderdag en vrijdag 

Mevr. J.G. Folkers (Juf Tineke) 

t.folkers@cbsdewegwijzer.net  

 

Activiteitenplan 

Bijbelonderwijs 

In alle groepen wordt iedere dag tenminste 30 minuten tijd besteed aan 

Bijbelonderwijs. Drie keer per week in de vorm van een Bijbelverhaal volgens het 

rooster van Startpunt. De andere twee dagen is er meer ruimte voor het zingen van 

liederen, aanleren van een nieuw lied en het maken van een verwerking rondom 

het Bijbelthema.  

 

Onderbouw 

In de onderbouw werken we aan de hand van thema’s. Door gebruik te maken van 

een rijke leeromgeving met veel materiaal om te spelen, te ontdekken en samen te 

werken leren kinderen basisvaardigheden om goed toegerust naar groep 3 te gaan. 

Iedere dag vindt er een letteractiviteit plaats, een rekenactiviteit en een 

schrijfactiviteit. Ook krijgen de kinderen vanaf groep 1 al Engelse les. 

 

Basisvaardigheden 

Vanaf groep 3 staat er iedere dag (begrijpend) lezen, rekenen, taal en spelling op 

het rooster. 

Voor deze basisvakken wordt gebruik gemaakt van moderne methodes die 

regelmatig worden herzien.  

mailto:w.vantuijl@cbsdewegwijzer.net
mailto:a.vdwal@cbsdewegwijzer.net
mailto:m.kuiper@cbsdewegwijzer.net
mailto:a.denbraven@cbsdewegwijzer.net
mailto:s.stuij@cbsdewegwijzer.net
mailto:n.walters@cbsdewegwijzer.net
mailto:n.walters@cbsdewegwijzer.net
mailto:n.dejong@cbsdewegwijzer.net
mailto:t.folkers@cbsdewegwijzer.net
mailto:m.vanvliet@cbsdewegwijzer.net
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In groep 3 maken we gebruik van de aanvankelijk leesmethode Lijn3 en de 

Rekenmethode Pluspunt. 

In groep 4-8 wordt gebruik gemaakt van de taal/spelling methode Taal op Maat/ 

Spelling op Maat, de leesmethode Estafette, begrijpend leesmethode Lezen in Beeld 

en de Rekenmethode Pluspunt. 

 

ICT  

In groep 1-4 kan uw kind gebruik maken van een iPad, vanaf groep 5 heeft uw kind 

de beschikking over een Chromebook. 

Wij zien informatietechnologie en het inzetten van digitaal lesmateriaal als een 

mooie aanvulling op het onderwijs. Wij proberen de balans tussen scherm en papier 

te bewaken. Dit is een van de speerpunten voor de komende vier jaar. 

 

Wereldoriëntatie en Burgerschapsvorming 

Wij zien het als onze taak uw kind zowel op de maatschappij voor te bereiden als 

voor die maatschappij te vormen. Kinderen van nu zijn immers de volwassenen van 

straks, waarvan verwacht wordt dat ze in de maatschappij kunnen deelnemen als 

volwaardige en democratische burgers. 

In ons onderwijs willen we dit tot uiting laten komen binnen de wereldoriëntatie-

vakken. 

Hoewel we gebruik maken van methodes, wordt hier regelmatig beredeneerd vanaf 

geweken om vanuit thema’s de lesstof bij de kinderen onder de aandacht te 

brengen. 

Via groepswerk, gesprekken en waar mogelijk excursies of acties, beklijven deze 

burgerschapsdoelen vaak beter dan via de lijn van een methode. Methodes zijn 

daarmee meer ideeënboeken, dan de vaste lijn van aanbod. 

 

Expressie 

Uw kind krijgt ruim de gelegenheid ook expressief gaven en talenten te laten zien. 

Hoewel vaak geïntegreerd in thema’s rondom wereldoriëntatie staat er iedere week 

tekenen/handvaardigheid op het lesrooster. 

Sinds schooljaar 2018-2019 doet onze school mee aan een driejarige Muziekimpuls.  

In de afgelopen twee jaar hebben we gebruik gemaakt van een muziekdocent van 

MC Forte. Vanaf dit schooljaar zullen we de muzieklessen weer zelf verzorgen, maar 

wel met behulp van een moderne nieuwe muziekmethode en daarbij behorende 

muziekinstrumenten. 

Onze school heeft zich aangesloten bij het KunstGebouw. Die organiseert voor 

iedere groep een activiteit op kunst/cultuurgebied, waarbij kinderen uitgenodigd 

worden voor bijvoorbeeld theatervoorstellingen. 

 

Bewegingsonderwijs 

Onze school is aangesloten bij GiGa Molenlanden. Zij organiseren tenminste 2x per 

week pauzesport voor onze kinderen. Ook buitenschoolse sportactiviteiten worden 

door hen georganiseerd. 

In schooljaar 2019-2020 heeft GiGa de gymlessen voor alle kinderen verzorgd; twee 

keer per week kregen alle groepen gym van een vakdocent van GiGa. 

Ook in 2020-2021 zal GiGa de gymlessen verzorgen. 

Omdat deze lessen betaald worden uit de werkdrukverlagingsgelden is het niet 

zeker of dit ook in de toekomst mogelijk zal blijven. 
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Speciale voorzieningen 

 

Bibliotheek AanZet 

Kinderen van onze school krijgen iedere week op woensdag gelegenheid om een 

boek te lenen uit de bibliotheek van Bibliotheek aan Zet. Dit is een voorziening vanuit 

de bibliotheek van de gemeente en heeft locatie op onze school. 

Door deze voorziening met OBS Den Beemd samen te organiseren is de keus voor de 

te lenen boeken groot. Kinderen maken hier allemaal graag gebruik van. 
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Hoofdstuk 4 - Hoe dragen wij zorg voor uw kinderen? 
 

Opvang nieuwe leerlingen 

Als uw kind bijna vier jaar oud is en bij ons op school is/wordt aangemeld en het is 

het eerste kind uit uw gezin, dan zal er een kennismakingsgesprek met de directeur 

zijn. Het heeft de voorkeur dit kennismakingsgesprek op school af te spreken, zodat u 

ook gelijk een rondleiding door de school kunt krijgen. 

Bij de aanmelding vragen wij u een formulier in te vullen met nadere informatie over 

uw kind. Wij stellen het zeer op prijs als u zo volledig mogelijk bent in de 

informatieverstrekking over uw kind. Mocht het nodig zijn om specifieke zorg te 

bieden, dan kunnen we dat zo snel mogelijk inzetten. 

Juf Nelleke de Jong zal na de aanmelding contact met u opnemen voor een 

kennismakingsbezoek thuis en voor de zogenaamde wendagen voor uw kind.  

 

Is uw kind ouder dan 4 jaar en bezoekt het al een andere school als het bij ons wordt 

aangemeld, dan zal er ook een kennismakingsgesprek met de directeur zijn. Ook zal 

de school contact opnemen met de school waar uw kind nog op zit. Dit contact kan 

worden gelegd door de intern begeleider of door de directeur. 

In de meeste gevallen zal uw kind zijn/haar plekje in onze school kunnen vinden. In 

een enkel geval kan het voorkomen dat wij met u op zoek gaan naar een andere 

passende plek, omdat wij denken niet te kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. 

Als uw kind bij ons is aangemeld en aangenomen zal er een afspraak worden 

gemaakt voor een ‘Meeloopdag’.  

 

Uitleg over leerlingvolgsysteem en verslaglegging 

Wij werken op school met moderne methodes. Deze methodes bieden met 

regelmaat methode-gebonden toetsen aan. De cijfers die uw kind behaalt op deze 

toetsen komen als een gemiddelde op het rapport te staan. 

Naast de methode-gebonden toetsen nemen wij twee keer per jaar niet-methode-

gebonden toetsen af. Deze toetsen worden ontwikkeld door Cito en worden LOVS-

toetsen genoemd (Leer- en Ontwikkeling Volgsysteem). Deze toetsen worden 

landelijk genormeerd, waardoor het mogelijk is de ontwikkeling van uw kind te 

vergelijken met de gemiddelde ontwikkeling van andere kinderen met dezelfde 

leeftijd. Ook is het met deze toetsen mogelijk om de ontwikkeling van uw kind ten 

opzichte van zichzelf goed in de peiling te houden. De grafieken van de uitkomsten 

van deze toetsen komen ook in het rapport te staan en vormen onderdeel van de 

10-minutengesprekken halverwege en aan het einde van het schooljaar.  

Alle resultaten, gespreksverslagen en overige informatie over uw kind slaan wij op in 

het administratiesysteem ParnasSys. Dit systeem is AVG-proof en de gegevens van 

uw kind worden drie jaar na vertrek van uw kind van onze school verwijderd. 

Zolang uw kind op school zit bent u gerechtigd de gegevens van uw kind in te zien. 

Mocht u daar behoefte aan hebben, dan bent u uitgenodigd hiervoor een afspraak 

te maken. 

 

Speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

Als u uw kind bij ons op school aanmeldt stellen wij het op prijs als u open bent over 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw kind. Ook als uw kind bij ons op 

school zit kunnen er problemen ontstaan waardoor het leren en ontwikkelen van uw 

kind niet verloopt zoals bij andere kinderen. 

De wet op Passend Onderwijs (2014) vraagt van ons voor alle kinderen een 

passende plek te bieden. In veel gevallen kan dit gewoon bij ons op school, soms 
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met extra begeleiding en financiele ondersteuning vanuit het 

Samenwerkingsverband. In een enkel geval zullen we met u opzoek gaan naar een 

passende andere plek; bijvoorbeeld speciaal (basis)onderwijs. 

Wij zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Driegang (www.driegang.nl). Op de 

website van het Samenwerkingsverband kunt u het Ondersteuningsplan vinden. 

Deze is, samen met ons eigen Schoolondersteuningsplan (SOP), ook op onze eigen 

website te vinden. In deze plannen leest u nog veel meer over de opvang van 

leerlingen met specifieke behoeften. 

 

Aanwezige voorzieningen 

Hoewel wij een reguliere basisschool zijn, hebben we in de loop van de jaren al 

behoorlijk wat expertise opgebouwd met kinderen met specifieke behoeften. 

Wij hebben ervaring met chronisch zieke kinderen, kinderen met leer- en 

gedragsmoeilijkheden en we hebben een doventolk op school. 

Onze school is rolstoelvriendelijk door lage drempels, brede deuren, een ruim MIV-

toilet en een lift. 

Ons uitgangspunt is: wat we (nog) niet kunnen, kunnen we leren!  

Het Samenwerkingsverband Driegang en andere deskundigen kunnen ons daarbij 

helpen. 

 

Plaatsing en verwijzing van kinderen met specifieke behoeften 

Wanneer de zorg aan een leerling binnen het reguliere aanbod op school niet lukt, 

doorlopen wij een vaste route. Deze route wordt begeleid door onze intern 

begeleider juf Nelleke Walters. 

 
Begeleiding van kinderen naar VO 

Het LOVS-systeem biedt ons als school goede mogelijkheden om een indicatie te 

geven over het uitstroomniveau van uw kind na groep 8. Vanaf eind groep 6 kunt u 

deze vraag al gerust aan één van de leerkrachten stellen. 

Op basis van deze gegevens geeft de leerkracht van groep 8 in november een 

voorlopig advies.  

In februari wordt het definitieve advies gegeven en een onderwijskundig rapport 

geschreven voor de VO-school. Hiermee kunt u uw kind op de school van keuze 

aanmelden. Deze aanmelding doet u zelf; school kan geen leerlingen aanmelden. 

Schoolondersteuningsteam 
(SOT); in gesprek met ouders, 

leerkracht, IBer, Ambulant 
begeleider Driegang en eventuele 
andere partners, wordt gezocht 

naar oplossingen binnen de 
school.

Individueel ondersteuningsplan 
(iop); als de hulp binnen het 

reguliere aanbod niet voldoende 
blijkt, kan een extra arrangement 
worden aangevraagd, bekostigd 

door Driegang.

Verwijzing Speciaal 
(basis)onderwijs (SO/ SBO); 
wanneer ook met het extra 

arrangement de leerling niet de 
gewenste resultaten behaalt 

(cognitief en/of sociaal 
emotioneel) kan plaatsing op een 

andere school een optie zijn.

http://www.driegang.nl/
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Meestal kiezen VO-scholen ook nog voor een warme overdracht, waarbij de 

mentor/zorgcoördinator van de school een afspraak maakt met de leerkracht van 

groep 8, om de aangemelde leerlingen door te spreken. 

Eventueel kan het definitieve advies na de Cito-Eindtoets in april nog (naar boven) 

herzien worden.    

 

TSO en BSO mogelijkheden 

Onze school hanteert een continurooster. Alle kinderen eten op school. U hoeft 

daarvoor geen extra kosten te maken. 

Voorschoolse opvang of Naschoolse opvang kunt u aanvragen bij WASKO (of een 

andere organisatie naar keuze). WASKO heeft een locatie in ‘Den Hoek’, hetzelfde 

gebouw als onze school. 

 

Extra activiteiten  

Acties voor een goed doel 

Ieder jaar organiseert de school tenminste één actie voor het goede doel. 

Afgelopen jaren hebben we een sponsorloop gehouden met de hele school. 

Rond Sinterklaastijd versieren de kinderen van groep 8 cupcakes die ze verkopen 

voor een goed doel. 

 

Afscheid groep 8 

Op de laatste maandag van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van school 

door het opvoeren van een musical, samen met groep 7.  

Op de laatste donderdagmiddag van het schooljaar organiseren zij voor de 

groepen 1 t/m 7 nog een spelletjesdag. 

 

Avondvierdaagse 

Vanuit onze school zijn ouders actief in het organiseren van de avondvierdaagse in 

Gorinchem. Alle kinderen mogen meedoen. Kosten voor deelname zijn voor eigen 

rekening. De kinderen ontvangen tijdens de avondvierdaagse drinken en iets lekkers 

van school. 

 

Christelijke feestdagen 

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de christelijke feestdagen. Vlak 

voor de kerstvakantie houden we een viering met de hele school in de kerk van 

Hoogblokland. Hiervoor zijn alle belangstellenden uitgenodigd. 

Vlak voor de Paasvakantie houden we met de kinderen een paaslunch die 

afgesloten wordt met een Sing-in, alle ouders zijn voor deze Sing-in van harte 

uitgenodigd. 

Overige feestdagen vieren we in de meer besloten kring van de eigen groep en het 

eigen lokaal. 

 

Dammen 

Op onze school is het mogelijk damlessen te volgen bij meester Jan Voortman. De 

damlessen worden deels tijdens schooltijd gegeven; in groep 5-6 op 

donderdagmiddag en deels na schooltijd voor overige leerlingen, ook op 

donderdag van 14:30 – 15:30 uur.  

Behalve aan de damlessen zelf, kunnen de betreffende leerlingen ook meedoen 

aan de damtoernooien. Deze zijn buiten schooltijden. 
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Schoolreis/schoolkamp 

Ieder jaar gaan we één of meerdere dagen met de kinderen op schoolreis. 

Voor groep 1-2 is het ieder jaar een schoolreis naar een speeltuin of pretpark in de 

buurt. Kinderen gaan hier met auto’s naar toe. 

Voor groep 7-8 is er om het jaar een meerdaags schoolkamp. Omdat vanwege de 

corona-crisis in 2020 het schoolkamp niet kon doorgaan, zal er in 2021 een 

schoolkamp zijn. 

Groep 3 – 6 gaat in het jaar van schoolkamp met elkaar op schoolreis.  

Als groep 7-8 niet op kamp gaat, gaan zij samen met groep 3 t/m 6 op schoolreis 

naar een pretpark of meer educatieve locatie. Deze schoolreis gaat altijd met de 

bus. 

De bestemming voor de schoolreizen en het schoolkamp worden in de loop van het 

schooljaar via de maandbrief bekend gemaakt. 

 

Sinterklaasfeest 

Ieder jaar komt Sinterklaas bij ons een bezoek brengen. In de meeste gevallen op 5 

december, in een enkel geval (als 5 december in het weekend valt) op een ander 

moment. Alle kinderen begroeten Sinterklaas op het schoolplein, daarna is er voor 

de kinderen van groep 1 t/m 4 een speciaal programma en krijgen ze een 

cadeautje van de Sint. De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en vieren het 

sinterklaasfeest met elkaar in de klas. 

 

Sportdag/Koningsspelen 

Onze school doet mee aan de Koningsspelen. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt dit op 

school georganiseerd. De groepen 5 t/m 8 krijgen een uitnodiging voor een 

gezamenlijke sportdag met andere scholen uit de gemeente op het sportveld van 

SteDoCo in Hoornaar. 

 

Verkeersdiploma 

De leerlingen van groep 7 doen in maart/april zowel praktisch als theoretisch 

verkeersexamen. 

 

Voetbal voor jongens/meisjes 

Ieder jaar doet onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor jongens en 

voor meisjes. Deze toernooien worden in april gehouden, samen met andere 

scholen uit de gemeente. De toernooien zijn op woensdagmiddag en daarmee niet 

verplicht. 
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Hoofdstuk 5 - Wie werken er op onze school? 
 

Het team van CBS De Wegwijzer bestaat uit 9 vrouwen, die allen parttime werken. 

Acht van hen hebben een onderwijsbevoegdheid, één is onderwijsassistent. 

 

Juf Tineke Folkers: directeur, leerkracht groep 7-8 

Juf Nelleke Walters: intern begeleider, leerkracht groep 3-4 

Juf Wendy van Tuijl: administratief medewerker en onderwijsassistent groep 1-8 

Juf Nelleke de Jong: leerkracht groep 1-2 

Juf Anja den Braven: leerkracht groep 1-2, doventolk 

Juf Cora Mollema: leerkracht groep 3-4, begaafdheidsspecialist 

Juf Marjolijne van Vliet, leerkracht groep 5-6, rekenspecialist 

Juf Rianne Bos, leerkracht groep 5-6 

Juf Suzanne Stuij, leerkracht groep 7-8 

 

Vervanging 

Ons team heeft weinig te maken met onverwachte ziekte. De enkele keer dat een 

collega toch vanwege griep uitvalt, is het bijna altijd mogelijk dit intern op te vangen 

door de duo-collega of één van de andere collega’s. 

In een enkel geval zijn we genoodzaakt de vervanging van buitenaf aan te trekken. 

Tot op heden is het ons nog steeds gelukt de vervangingen ingevuld te krijgen, 

hoewel ook wij steeds meer merken van het lerarentekort dat landelijk een probleem 

is. 

 

Inzet onderwijsassistent 

Op onze school is een onderwijsassistent in vaste dienst voor 10 uur per week. 

Behalve een opleiding voor onderwijsassistent, heeft zij ook verschillende cursussen 

gedaan voor Remedial Teaching. Zij wordt daarom zowel ingezet voor hulp in de 

groepen als voor individuele hulp aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 

De beschikbare 10 uren worden in overleg met de intern begeleider ingezet. 

 

Begeleiding/ inzet stagiaires 

Steeds meer PABO’s gaan werken met speciale opleidingsscholen; vaste scholen 

met een opgeleide opleidingscoördinator in de stageschool. 

Hierdoor maken steeds minder stagiaires van de PABO gebruik van onze school als 

stageschool. 

Onze school is wel een opleidingsschool voor onderwijsassistenten. Daardoor mogen 

wij vrijwel ieder jaar een stagiaire onderwijsassistent begeleiden. Deze stagiaires 

lopen meestal stage in de onderbouwgroepen. 

 

Scholing leerkrachten 

CBS De Wegwijzer maakt voor iedere leerkracht ieder schooljaar € 500,- vrij voor 

extra scholing.  

Elke vier jaar maakt iedere leerkracht een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan dat 

past bij het schoolplan van de school. Op basis van dat plan worden de extra 

scholingen gepland en uitgevoerd. 

In de huidige schoolplanperiode (2019-2023) zijn we bezig met Rekenen, 

Hoogbegaafdheid en Eigenaarschap van leerlingen. 
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Hoofdstuk 6 - Hoe houden wij contact met u als ouder? 
 

Wij vinden contact met u als ouders belangrijk. Behalve dat u de professional bent 

als het gaat om uw kind, hebben we u ook nodig om het onderwijs georganiseerd te 

krijgen. 

 

Informatievoorziening vanuit school 

Website 

www.cbsdewegwijzer.net  

Vrijwel alle informatie over onze school is te vinden op onze website. Mist u bepaalde 

informatie, dan horen wij dat graag van u, zodat we dit kunnen aanpassen. 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/cbsdewegwijzerhoogblokland/ 

Onze school heeft een eigen Facebookpagina waarop we regelmatig kleine 

nieuwsberichten delen.  

 

Ouderapp Parro 

Als uw kind bij ons is aangemeld krijgt u een inlogcode voor de oudercommunicatie-

app Parro. Via deze app kunnen leerkrachten berichten en foto’s met u delen, kunt 

u korte berichten met de leerkrachten delen en ontvangt u updates over activiteiten 

die de school organiseert. 

 

Maandbrief 

Iedere eerste maandag van de maand (tijdens schoolweken) ontvangt u van ons 

een maandbrief met de laatste nieuwtjes vanuit school, wetenswaardigheden 

rondom geplande activiteiten en het bijbel/liedrooster. Deze maandbrief wordt via 

de mail verzonden en is ook op de website te vinden. 

 

Schoolgids 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de vernieuwde versie van de schoolgids 

via mail gedeeld met de ouders en op de website geplaatst. 

 

Schooljaaroverzicht 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een samenvatting van de schoolgids met 

schooljaarspecifieke informatie aan alle oudste kinderen meegegeven en naar 

ouders verstuurd via de mail. 

 

Contactmomenten over uw kind 

Informatieavonden 

Zit uw kind in groep 1, 3 of 8, dan wordt u aan het begin van het schooljaar 

uitgenodigd voor een informatieavond. In deze drie groepen staan u en uw kind 

zoveel veranderingen te wachten, dat wij het belangrijk vinden die direct met u te 

delen. 

 

10-minutengesprekken 

Ieder jaar wordt er drie keer een 10-minutengesprek gepland. U kunt zich daarvoor 

inschrijven via de ouderapp Parro. Het eerste gesprek is een oudervertelgesprek, 

waarin u de leiding neemt en vertelt over uw kind; de overige twee 

gespreksmomenten gaan over de voortgang van uw kind in de groep, daar zal de 

leerkracht de leiding hebben. 

mailto:A.denBraven@cbsdewegwijzer.net
https://www.facebook.com/cbsdewegwijzerhoogblokland/
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In een enkel geval wordt 10 minuten als erg kort ervaren. In overleg met de 

leerkracht is het mogelijk om voor dubbele tijd in te schrijven. 

 

Inloopkwartier 

Iedere tweede week van de maand, op steeds wisselende dagen, is er een 

inloopkwartier. U bent dan uitgenodigd met uw kind mee naar binnen te gaan en 

een kwartier mee te draaien in de groep. 

 

Open lesmiddag 

Op een bepaalde middag in maart bent u van harte uitgenodigd iets langer dan 

een kwartier mee te draaien in de groep. Leerkrachten geven op dat moment een 

inkijkje in de dagelijkse bezigheden in de groepen. 

 

Oudertaken 

Vervoer naar excursies 

Onze school doet mee aan de activiteiten die KunstGebouw organiseert. Dit zijn 

activiteiten die met cultuurontwikkeling te maken hebben. Vaak zijn de activiteiten 

buitenshuis en hebben we ouders nodig die ons daar kunnen brengen. Zonder 

vervoer kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden. 

 

Schoonmaakavonden 

Hoewel onze school een schoonmaakster in dienst heeft en een schoonmaakbedrijf 

een gedeelte van de school laat schoonmaken, zijn er altijd plekken of materialen 

die niet door hen worden schoongemaakt; in de kasten, speelmateriaal, 

speellokaalmateriaal. Twee keer per jaar organiseren wij een schoonmaak-/ 

klusavond waar we uw hulp hard bij nodig hebben. U wordt op één van deze 

avonden ingeroosterd.  

 

Hulpouderlijst 

Aan het begin van ieder schooljaar stellen wij een lijst op met activiteiten waarbij we 

uw hulp goed kunnen gebruiken. U wordt vriendelijk gevraagd deze lijst in te vullen 

en weer op school in te leveren. Met behulp van deze ingevulde lijsten kost het ons 

minder moeite de benodigde hulpouders te vinden. 

 

BBQ 

Aan het eind van ieder schooljaar organiseert het bestuur een BBQ voor alle ouders 

van de school. Als dank voor alle hulp die u in het afgelopen schooljaar belangeloos 

hebt geboden. 

 

Inspraak 

Onze school heeft een goed functionerende Medezeggenschapsraad. Als u 

bepaalde zaken aan de orde wilt laten komen op school, dan kunt u één van de 

ouders van de Medezeggenschapsraad aanspreken. Zij kunnen eventuele punten 

inbrengen in de vergaderingen. 

 

Klachtenprocedures 

Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden en worden er fouten 

gemaakt. Het spreekt voor zich dat allereerst geprobeerd wordt het misverstand uit 

de weg te helpen met degene die het betreft. 

Mocht u er niet uitkomen dan is de directeur de eerst aangewezen persoon. Ook 

heeft de school een eigen contactpersoon die niet onderdeel van het team is: 
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Dhr. H. Groeneboer 

Dorpsweg 39 

4221 LG Hoogblokland 

Tel. 0183-563377 

 

Samen met de CBS’en van Hoornaar, Giessenburg en Noordeloos hebben we een 

onafhankelijke vertrouwenspersoon: 

Mevr. Kruithof 

Kerkstraat 2a 

4225 RG Noordeloos 

Tel. 0183 581307 

 

Ook zijn we aangesloten bij een landelijke klachtencommissie: 

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies voor Protestants Christelijk 

Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel. 070 3861697 

info@kringenrechtspraak.org 

 

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de 

Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten. 

 

Vrijwillige ouderbijdragen 

Van de overheid ontvangt de school geld voor schoolboeken en lesmateriaal.  

Daarnaast mag de school een financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten 

zoals de paaslunch, traktaties, uitstapjes, cadeautjes voor jarige kinderen en – juffen. 

In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt ieder jaar de hoogte en 

bestemming van de ouderbijdrage vastgesteld. 

Schoolreis, schoolkamp en avondvierdaagse worden niet uit deze bijdrage betaald; 

daarvoor ontvangt u een extra verzoek tot betaling. 

De ouderbijdrage voor 2020-2021 is vastgesteld op € 20,- per leerling. 

De bedragen voor schoolreis en schoolkamp zijn nog niet bekend. 

 

Schoolverzekering 

Het schoolbestuur heeft de kinderen collectief verzekerd. Dit houdt in dat de 

kinderen bij elke activiteit die vanuit school plaats vindt; het gewone lesgebeuren, 

excursies, sporttoernooien, schoolreizen etc. verzekerd zijn. 

Op het moment dat uw kind van huis naar school gaat en omgekeerd valt het 

onder de dekking van de afgesloten verzekering, met dien verstande dat er een 

tijdslimiet van één uur voor en één uur na schooltijd geldt. 

Ook vrijwilligers die helpen bij school gerelateerde activiteiten zijn verzekerd vanuit 

school. 

 

  

mailto:c.mollema@cbsdewegwijzer.net
http://www.gcbo.nl/
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Hoofdstuk 7 - Welke ontwikkelingen streven wij na? 
 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden maken wij gebruik van de 

instrumenten van Werken met Kwaliteitskaarten (WMK). Met regelmaat zult u als 

ouder of zullen uw kinderen (bovenbouw) gevraagd worden zo’n instrument in te 

vullen. De uitkomsten helpen ons systematisch de kwaliteit te verbeteren. 

Tijdens studiedagen en teamvergaderingen werken we deze verbeteringen verder 

uit. 

 

Schoolplan 2019-2023 

In juni 2019 hebben wij het schoolplan voor de periode van 2019-2023 gepresenteerd 

aan bestuur en MR. 

Dit schoolplan is tot stand gekomen door een evaluatie via de Quickscan van WMK 

op de volgende gebieden: 

Aanbod Didactisch handelen Opbrengsten 

Actieve en zelfstandige rol 

van de leerlingen 

Kwaliteitszorg Pedagogisch klimaat 

Afstemming Leertijd Schoolklimaat 

Zorg en begeleiding   

Het schoolplan is geschreven aan de hand van het instrument MijnSchoolplan.nl. 

Ook in dit instrument zitten een aantal zelfevaluatiemodellen. Door de uitkomsten 

van MijnSchoolplan.nl en WMK naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken, 

hebben we een plan voor de komende vier jaar op kunnen zetten. 

Aan het eind van ieder schooljaar zullen we de acties van dat jaar evalueren met 

de QuickScan en/of vragenlijsten van WMK, zodat we voor het nieuwe schooljaar 

aanvullende acties kunnen vastleggen. 

Zo willen we via het PDCA-model (Plannen – Uitvoeren – Evalueren - Aanpassen) ons 

onderwijs steeds blijven verbeteren. 

Het schoolplan 2019-2023 is op de website van de school te vinden. 

 

Speerpunten van 2019-2020: 

 Op onze school wordt kwalitatief goed reken-, lees- en taal/spellingonderwijs 

gegeven, vanuit moderne methodieken, met een bovengemiddeld 

groepsresultaat. 

 Op onze school krijgt ieder kind een aanbod dat aansluit bij zijn eigen 

onderwijsbehoeften, ook de (hoog)begaafde leerling. 

 Op onze school beschikken we over een goed functionerende 

gesprekkencyclus. 

 Op onze school wordt systematisch gewerkt aan kwaliteitszorg, door middel 

van een meerjarenplanning, evaluaties, plannen, uitvoering en borging. 

 

Speerpunten voor 2020-2021: 

 Op onze school voelen de leerlingen zich eigenaar van hun eigen 

onderwijsproces. 

 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode 

liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

 Op onze school willen we ontdekken welke mogelijkheden er zijn om meer 

groep doorbrekend te werken. 
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 Op onze school werken we qua taakbeleid met het bespreekmodel conform 

de CAO PO 2020-2021. 

 

In 2019-2020 hebben wij ons laten scholen: 

 Met het hele team op Hoogbegaafdheid; de basiscursus. 

 Met het hele team op Rekenonderwijs; inspelen op de nieuwe modellen. 

 Individueel; twee leerkrachten als Begaafdheidsspecialist. 

 Individueel; directeur als Schoolleider Vakbekwaam. 

 

In 2020-2021 zullen er vooral individuele scholingen zijn die passen bij de persoonlijke 

ontwikkelplannen van de teamleden en de plannen voor de school. 

Tijdens studiedagen zullen we ons verdiepen in de speerpunten voor dit schooljaar. 

 

Zorg voor relatie tussen school en haar omgeving 

 

Beheer MFC ‘Den Hoek’ 

Onze school huist in één gebouw met OBS ‘Den Beemd’, Kinderopvang ‘WASKO’ en 

Dorpshuis ‘De Til’. Zo’n vier keer per jaar komen de gebruikers bijeen voor overleg en 

afstemming. Tenminste één keer per jaar komen de bestuurders bijeen voor overleg 

en afstemming. 

 

Bestuurssamenwerking Eenpitters Hoornaar, Noordeloos, Giessenburg, Hoogblokland 

Tussen de besturen van bovenstaande éénpitters is sinds de jaren ’90 een 

overeenkomst gesloten om in de vier dorpskernen christelijk onderwijs te kunnen 

waarborgen. 

Inmiddels is deze samenwerking ook gericht op kwaliteit, bedrijfsvoering en vele 

andere zaken. 

Op deze manier kunnen we leren van elkaar en zo de professionaliteit hoog houden. 

 

Directiesamenwerking Eenpitters Molenlanden 

Ook de directeuren van de éénpitters in Molenlanden hebben elkaar gevonden. 

Dat dit steeds meer nodig is, kunnen we goed merken. Als éénpitter heb je een 

kleine stem in een groot geheel. Het is waardevol om elkaar te vinden en zo met een 

stevigere stem naar buiten te kunnen treden. 

 

Gemeente Molenlanden 

Zowel bestuur als directie nemen deel aan de bijeenkomsten vanuit de gemeente 

Molenlanden. Het bestuur heeft hiervoor één van de bestuurders van de éénpitters 

gemandateerd. De directeuren zijn allemaal aanwezig op het gemeente-overleg. 

 

Samenwerkingsverband Driegang 

Bestuur neemt via mandatering aan één van de bestuurders van de éénpitters deel 

aan de vergaderingen voor de bestuurders. 

Directie neemt via mandatering aan één van de directeuren van de éénpitters deel  

aan de vergaderingen voor de coordinatiegroep. 

Intern Begeleider neemt via mandatering aan één van de intern begeleiders van de 

éénpitters deel aan de vergaderingen voor de coordinatiegroep. 

In alle gevallen is er een warm contact tussen de partijen voordat de 

gemandateerde ter vergadering gaat. 
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Voor- en vroegschoolse opvang 

Voor alle leerlingen die via een peuteropvang bij ons op school komen is er een 

warme overdracht tussen de peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1. 

Kinderen die een indicatie VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) hebben, zijn 

vanaf het begin bekend en worden gevolgd tot en met groep 4. 

 

Voortgezet Onderwijs 

Voor de leerlingen die de school in groep 8 verlaten is er een warme overdracht met 

het Voortgezet Onderwijs.  

 

GiGa Molenlanden 

GiGa Molenlanden is in de gemeente actief op sport- en cultuurgebied. Mede door 

middel van een bijdrage van alle scholen is het mogelijk om buitenschoolse en 

binnenschoolse activiteiten door GiGa te laten organiseren: denk aan de workshops 

na schooltijd, de pauzesport onder schooltijd en de sportdag voor groep 5-8 tijdens 

de Koningsspelen. 

 

Nederlands Hervormde Kerk Hoogblokland 

Er is een warme binding tussen de kerk van Hoogblokland en onze school. Zo worden 

de liederen van de week vaak op zondag in de eredienst gezongen, ontvangen de 

leerlingen van groep 8 een afscheidsgeschenk van de kerk en komt een groot 

aantal kinderen en leerkrachten naar de bid- en dankdagdiensten op 

woensdagmiddag. 

 

Verenigingen in Hoogblokland e.o. 

Verschillende verenigingen van Hoogblokland weten de school te vinden in verband 

met de organisatie van activiteiten. Te denken valt onder andere aan de 

muziekvereniging en de Oranjevereniging. 
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Hoofdstuk 8 - Resultaten van het onderwijs 
 

Cijfers over specifieke zorg 

Schooljaar Doorverwijzing SO/ SBO Arrangementen 

2017-2018 x 2 

2018-2019 x 2 

2019-2020 x x 

 

Eindtoets gegevens 

Eindtoetsgegevens van de afgelopen drie schooljaren (vanwege de corona-crisis 

hebben we geen gegevens van 2020). 

Schooljaar Soort toets Gemiddelde score Ondergrens  

2016-2017 Route 8 223,8 203 

2017-2018 Route 8 198,6 206 

2018-2019 Route 8 179,6 206 

2019-2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Waar zijn deze leerlingen heen gegaan: 

Schooljaar VBO/VMBO VMBO TL/ MAVO HAVO/VWO 

2016-2017 1 2 8 

2017-2018 2  6 

2018-2019 4 4 4 

2019-2020 1 3 6 

 

Basisvaardigheden 

Twee vakken geven een duidelijke indicatie van de mogelijkheden van leerlingen in 

het VO. Het gaat dan om Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen. 

Wij streven voor alle groepen naar een groepsgemiddelde dat boven het landelijk 

gemiddelde ligt. Dan gaat het om tenminste een B-niveau op de LOVS-toetsen op 

groepsniveau. 

 

De resultaten van juni 2019 laten ons het volgende zien: 

Groep 3 Begrijpend Lezen B 

 Rekenen B 

Groep 4 Begrijpend Lezen A 

 Rekenen A 

Groep 5 Begrijpend Lezen A 

 Rekenen A 

Groep 6 Begrijpend Lezen A 

 Rekenen A 

Groep 7 Begrijpend Lezen A 

 Rekenen A 

Vanwege de corona-crisis hebben we geen gegevens van juni 2020. Deze zullen in 

september 2020 volgen. 

 

Uitkomsten onderzoeken 

Uit het Nationaal Cohort Onderzoek dat gegevens verzamelt over de uitstroom van 

PO naar VO, kwamen de volgende punten: 

 CBS De Wegwijzer doet het goed als het gaat om het bieden van een 

ononderbroken ontwikkeling van haar leerlingen van groep 3 t/m groep 8. De 
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school heeft in de gemeten periode geen kinderen naar het speciaal onderwijs 

doorverwezen en heeft een hoger percentage versnellers dan gemiddeld. 

 CBS De Wegwijzer verwijst meer kinderen door naar HAVO/VWO dan van de 

gemiddelde populatie verwacht zou mogen worden. Er worden minder 

kinderen naar het VMBO verwezen dan van de gemiddelde populatie 

verwacht zou mogen worden. 

 CBS De Wegwijzer geeft adviezen die passen bij de leerlingen. Weinig tot geen 

leerlingen volgen na drie jaar VO een lager niveau dan het gegeven advies, 

weinig tot geen kinderen volgen na drie jaar VO een hoger niveau dan het 

gegeven advies. 

 

Verwijzing naar inspectie 

In September 2019 heeft de inspecteur van onderwijs een bestuursbezoek afgelegd 

bij ons bestuur en een verificatieonderzoek bij ons op school.  

Wij vallen onder het basistoezicht. Het rapport is te vinden op onze website. 
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Hoofdstuk 9 - Welke informatie is dit jaar van belang? 
 

School- en vakantietijden 

Zit uw kind in groep 1 of 2, dan mag u hem/haar iedere dag vanaf 8.20 uur in de 

groep brengen. Uw kind en de juf zullen dat op prijs stellen, omdat u zo in de 

gelegenheid bent werk van uw kind op school te bekijken. 

Zit uw kind in groep 3-8, dan wordt hij/zij uiterlijk om 8.25 uur op het schoolplein 

verwacht. Om 8.25 uur gaat er een bel en gaan alle kinderen in een rij staan. Onder 

leiding van één van de leerkrachten worden de kinderen naar binnen geleid. 

Vanwege drukte rond en op de trap is het belangrijk dat alle kinderen deze tijden 

aanhouden. 

 

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat uw kind op school luncht. 

Op woensdag- en vrijdagmiddag (groep 1-4) zijn de kinderen vrij en lunchen ze thuis. 

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 8.30-14.30 8.30-14.30 

Dinsdag 8.30-14.30 8.30-14.30 

Woensdag 8.30-12.30 8.30-12.30 

Donderdag 8.30-14.30 8.30-14.30 

Vrijdag 8.30-12.00 8.30-14.30 

 

Voor de vakantietijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakanties 

van andere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. In een 

heel enkel geval zal het niet mogelijk zijn daarbij aan te sluiten. 

 

Het vakantierooster voor 2020-2021: 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021  

Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021 

 

Omdat de groepen 1-4 minder uren naar school gaan dan de groepen 5-8 zijn er 

nog een aantal extra vrije dagen voor de groepen 1-4. Ook zijn er een aantal 

studiedagen voor het team waarop alle kinderen van groep 1-8 vrij zijn. 

 

Rooster met extra vrije dagen en studiedagen in 2020-2021: 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 1-4 Groepen 1-8 

22-01-2021 08-10-2020 11-11-2020 26-10-2020 

25-01-2021 26-11-2020 14-04-2021 18-12-2020 

16-02-2021 25-01-2021  18-03-2021 

01-03-2021 08-04-2021  25-05-2021 

02-03-2021 03-06-2021  16-07-2021 v.a. 12.00uur 

 

Gymnastiek en gymtijden 
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Twee keer per week krijgen alle kinderen van groep 1-8 gymnastiek van een 

vakdocent van GiGA-sport. Deze gymlessen worden gegeven in de gymzaal van 

Den Hoek. De kinderen hoeven hiervoor de deur niet uit. 

Het is verplicht om te gymmen in gymkleding en op gymschoenen. 

Buiten deze lessen om gaan de kinderen van groep 1-2 (bijna) dagelijks naar de 

gymzaal voor een spelles. Ook dan is het verplicht gymschoenen te dragen. 

 

Het gymrooster voor 2020-2021: 

 Dinsdag Donderdag 

08:45 - 09:30 Groep 1-2 Groep 1-2 

09:30 - 10:15 Groep 3-4 Groep 3-4 

10:30 - 11:15 Groep 5-6 Groep 5-6 

11:15 - 12:00 Groep 7-8 Groep 7-8 

 

Verlofregeling 

In principe wordt uw kind op alle schooldagen op school verwacht. In een enkel 

geval kan hiervan afgeweken worden. Dit dient altijd formeel gemeld te worden. 

 

Is uw kind ziek? Dan willen we graag dat u dit telefonisch of persoonlijk vóór 

schooltijd meldt. 

Moet uw kind naar een huisarts, tandarts of andere instantie, dan vragen wij u of u 

dit zoveel mogelijk buiten schooltijden wilt plannen. Lukt dit echt niet, dan kunt u via 

een briefje of een mail naar de betreffende leerkracht aangeven op welke dag en 

van welk tot welk tijdstip uw kind afwezig is. 

 

Voor alle overige verlofvragen is een officiële aanvraag nodig. Alleen ondertekend 

door de directeur is dan het verlof geoorloofd. 

Ongeoorloofd verlof zijn wij als school verplicht te melden bij de 

leerplichtambtenaar. 

 

Mogelijke redenen voor verlof: 

1. Verlof voor vakantie 

Volgens de richtlijnen in de leerplichtwet kan er alleen toestemming gegeven 

worden voor extra verlof als u door de aard van uw beroep of dat van uw partner 

niet in staat bent verlof te nemen gedurende één van de schoolvakanties.  

Indien hiervan sprake is moet u een verklaring van uw werkgever overleggen waarin 

hij dat bevestigt. 

2. Verlof voor andere zaken dan vakantie 

 Verlof wegens familieomstandigheden; ten hoogste twee dagen, afhankelijk of 

de gebeurtenis in of buiten de eigen woonplaats plaatsvindt. 

 Verlof wegens medische of sociale redenen; de aanvraag moet vergezeld gaan 

van een verklaring van een arts of een sociale instantie. 

 Verlof wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of 

levensovertuiging. 

 

Beslaat een verlofperiode meer dan 10 schooldagen, dan is toestemming van de 

leerplichtambtenaar altijd nodig. Beslaat de verlofperiode minder dan 10 

schooldagen, dan mag de aanvraag beoordeeld worden door de directeur. 

 

In alle overige gevallen is het verlenen van verlof niet mogelijk. De school kan 

aansprakelijk gesteld worden als ze daaraan toch meewerkt. 
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Jaarkalender 

 

Voor de jaarkalender verwijzen we u graag naar onze website. Daar staat de meest 

recente versie, die bij wijzigingen steeds wordt bijgesteld. 

 

Adreskatern  

CBS De Wegwijzer 

Schoolstraat 3D 

4221 LR Hoogblokland 

0183 562057 

Info@cbsdewegwijzer.net 

www.cbsdewegwijzer.net 
 

Directeur 

Tineke Folkers 

0183 562057 

t.folkers@cbsdewegwijzer.net 
 

Voorzitter schoolbestuur 

Vacature  

- 
 

Oudergeleding MR 

Thea Bogerd 

t.bogerd@cbsdewegwijzer.net 

 

Sigrid Baars 

s.baars@cbsdewegwijzer.net 
 

Samenwerkingsverband Driegang 

Hoefslag 6 

4205 NK Gorinchem 

06 10988522 

Info@driegang.nl 

www.driegang.nl 
 

Contactpersoon Klachtenprocedures 

Dhr. H. Groeneboer 

Dorpsweg 39 

4221 LG Hoogblokland 

0183 563377 
 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon 

Mevr. Kruithof 

Kerkstraat 2a 

4225 RG Noordeloos 

0183 581307 
 

Landelijke Klachtencommissie KBBG voor Prot. Christ. Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

070 3861697 

Info@kringenrechtspraak.org 

mailto:Info@cbsdewegwijzer.net
http://www.cbsdewegwijzer.net/
mailto:t.folkers@cbsdewegwijzer.net
mailto:t.bogerd@cbsdewegwijzer.net
mailto:s.baars@cbsdewegwijzer.net
mailto:Info@driegang.nl
http://www.driegang.nl/
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Hoofdstuk 10 – Formulieren 
 

Op de website van school kunt u de volgende formulieren vinden om te 

downloaden:  

 

 Aanmeldingsformulier 

 Jaaroverzicht 2020-2021 belangrijke data 

 Formulier aanvraag verlof 

 Folder ‘Wanneer is verlof toegestaan’ 

 Inspectierapport 2019 

 Jaarrekening 2018 

 Jaarverslag 2019 VPCO Het Mosterdzaadje 

 Lidmaatschap VPCO Het Mosterdzaadje  

 Luis in je haar? Kammen maar! 

 Mediabeleid 

 Schoolgids 2020-2021 

 Schooljaarverslag 2019 CBS De Wegwijzer 

 School ondersteuningsprofiel (SOP) 

 Schoolplan 2019-2023 

 Statuten van VPCO Het Mosterdzaadje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


