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Voorwoord
Hierbij presenteren wij u onze nieuwe schoolgids van daltonschool De Wegwijzer voor het schooljaar
2018-2019. Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren met ouders en betrokkenen van onze
school. De basisschooltijd vormt een een belangrijke tijd van ons mensenleven en het is daarom goed
om te weten waar wij als basisschool voor staan.
We willen u in deze gids graag informeren over de organisatie en doelstellingen van ons onderwijs zoals
de zorg voor de leerlingen en het contact tussen ouders en de school. Op onze website
www.wegwijzerlosser.nl kunt u deze schoolgids vinden, maar ook andere informatie.
Voor ouders waarvan hun kind (kinderen) al naar De Wegwijzer gaat (gaan), hopen wij dat u na het
lezen van deze schoolgids een goed beeld heeft hoe de school vorm en inhoud geeft aan het onderwijs.
Bent u als ouder op zoek naar een basisschool voor uw kind, dan hopen wij dat u door het lezen van
deze gids een goede indruk krijgt van de school. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een
kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 053-5360757.
Heeft u nog vragen of suggesties na het lezen van onze schoolgids, neemt u dan contact met ons op.
Hartelijke groeten, namens ons hele team
Michelle Homburg - Nijhof
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Wegwijzer
Sperwerstraat 1
7581EP Losser
 0535360757
 http://www.wegwijzerlosser.nl
 mhomburg@skolo.nl

Schoolbestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel
Aantal scholen: 5
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Aantal leerlingen: 884
 http://www.skolo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Michelle Homburg

mhomburg@skolo.nl

Plaatsvervangend directeur

Daniele Ossenvoort

dossenvoort@skolo.nl

Michelle Homburg en Daniele Ossenvoort vormen samen de directie van De Wegwijzer. Op de dagen
dat Michelle niet aanwezig is, is Daniele het aanspreekpunt.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

127

2017-2018

De Wegwijzer telt tussen de 130 en 140 leerlingen.
De afzonderlijke groepen hebben een sterk wisselend leerlingenaantal.

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
Samenwerken

Reflectie

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Ontwikkeling

Missie en visie
Onze school streeft er naar dat de leerlingen als stabiele, respectvolle persoonlijkheden, de wereld vol
vertrouwen tegemoet kunnen treden. Wij werken vanuit de daltonkernwaarden samenwerken,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Met ons motto: “De Wegwijzer: samen op weg…..”
geven we uitdrukking aan het belang dat we hechten aan de samenwerking tussen ouders, leerlingen en
leerkrachten. Samen werken aan een school die goed onderwijs biedt op basis van een duidelijke
toekomstvisie.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn wij officieel een daltonschool. Daltononderwijs is een onderwijsvorm
waarbij, ten opzichte van ‘normaal onderwijs’, niet de inhoud van de leerstof verandert. Onze leerlingen
leren hetzelfde als op elke andere school. Wat wel anders is, is de wijze waarop deze leerstof wordt
aangeboden. Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden komen daarbij ook andere zaken aan de
orde. Zo komt de begeleiding naar volwassenheid en de voorbereiding op de maatschappij binnen het
daltononderwijs duidelijker aan de orde. De daltonwerkwijze is gebaseerd op de ideeën van de
Amerikaanse Helen Parkhurst (1887 1973). De werkwijze is echter in de loop der jaren steeds verder
verfijnd en gemoderniseerd. Elke daltonschool heeft de mogelijkheid om zelf het onderwijs vorm te
geven en accenten te leggen, maar er wordt wel uitgegaan van zogenaamde kernwaarden.
De daltonkernwaarden zijn:
•
•
•
•
•

zelfstandigheid: ik kan het!
samenwerken: wij doen het samen!
verantwoordelijkheid: ik weet wat kan en mag
reflectie: ik denk na over wat ik of een ander doet
effectiviteit en borging

Een belangrijk hulpmiddel in daltononderwijs is `de taak`: kerntaken, keuzetaken, dagtaken,
weektaken: leerlingen krijgen, naarmate ze zich ontwikkelen en ouder worden, steeds meer
verantwoordelijkheid over hun eigen leeractiviteiten. Klassikale en individuele momenten wisselen
elkaar daarbij af. Op onze website onder de button `Dalton` vindt u meer informatie over het
daltononderwijs. Onder dezelfde button treft u het daltonhandboek aan. Hierin staat beschreven hoe
De Wegwijzer het daltononderwijs vorm geeft en worden hier tevens de daltonkernwaarden in
beschreven. Dit dynamische handboek wordt regelmatig aangevuld en bijgesteld.
Wij zetten ons iedere dag in het onderwijs effectief en efficiënt te organiseren waardoor kinderen met
plezier presteren. Samen op weg.
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Prioriteiten
Dit schooljaar willen wij ons, naast het reguliere lesaanbod, richten op het invoeren en borgen van de
volgende jaardoelen:
• Lezen: Aankomend jaar willen wij het leesplezier verder uitbouwen. Lezen is de basis voor alles.
We breiden ons boekenaanbod uit en zo hopen we kinderen enthousiast te maken en houden
voor lezen. Ook creëren we meerdere leesplekken binnen de school en introduceren we nieuwe
werkvormen. Zo gaan we aankomend jaar de 'bibliotheek op school' invoeren.
• Begrijpend lezen: Dit jaar geven we het vak begrijpend lezen vorm door de methode
'nieuwsbegrip' in diverse niveaus aan te bieden. Dit betekent dat we kijken in welke
instructiegroep het kind het beste geplaatst kan worden, los van de groep waar het kind in zit. De
groepen 4 tm 8 worden ingedeeld en er wordt tegelijkertijd aan het vak gewerkt.
• Keuzevrijheid en coöperatieve werkvormen: We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich
betrokken voelen bij de lesinhoud en dat ze leren samenwerken. We hebben kennis gemaakt met
coöperatieve werkvormen en voeren deze waar nuttig in. Ook laten we kinderen kiezen in welke
vakken of interesses zij zich verder willen verdiepen door talentenmiddagen te organiseren, door
groepsoverstijgend en vakoverstijgend te werken. Een middag per week wordt er momenteel al
gewerkt met een aanbod voor de groep 3 tm 8 waarbij de kinderen kiezen voor een bepaalde les
of activiteit.
• Positief sociaal schoolklimaat: Aankomend jaar willen we onze schoolveiligheid verder borgen
door onze daltonkernwaarden en schoolregels te verbinden en hier samen met de kinderen en
ouders letterlijk en figuurlijk vorm aan te geven. We willen dat deze regels eenduidig en
schoolbreed te zien zijn. Het doel is dat kinderen, team en ouders zich zowel binnen het gebouw
als op het schoolplein samen verantwoordelijk voelen voor de fijne sfeer waarin iedereen zichzelf
kan zijn.
• Taalrijk Losser: We zetten de ingezette koers op het gebied van muziek, culturele vorming en
creatief schrijven voort. We willen kinderen meegeven hoe ze zich kunnen uiten met muziek,
creatieve ontwerpen en schrijfproducten. Kunst kan een andere kijk op de wereld en zichzelf
geven en we vinden het belangrijk dat kinderen dit bij zichzelf ontdekken.

Identiteit
Wij zijn een katholieke school. Deze identiteit vertaalt zich in de sfeer binnen de school. Een sfeer
waarin de kinderen zich veilig voelen, zich geborgen weten en zichzelf kunnen zijn. We hechten aan
respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. Ieder kind heeft er recht op om zijn eigen weg te vinden in de
maatschappij waarin het leeft:
•
•
•
•
•

Het kind moet alle gelegenheid krijgen om uit te groeien tot een eigen persoonlijkheid.
Het kind kan kritisch de gebeurtenissen in zijn omgeving benaderen.
Het kind kan leven in verdraagzaamheid met mensen met een ander gedragspatroon.
Het kind kan samenleven met mensen die een andere geloofsovertuiging en levensopvatting
hebben.
Het kind groeit uit tot een volwassene die naargelang zijn talenten verantwoordelijkheid op zich
wil en kan nemen.

Het kind kan dit op geen andere wijze leren dan het nu al te oefenen. Daarom zal de school een
leefgemeenschap moeten vormen waar het met anderen samen kan werken aan zijn toekomst. Dit
betekent tevens dat onze school ook kinderen met een niet-katholieke achtergrond welkom heet. We
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verwachten wel dat zij en hun ouders de katholieke identiteit respecteren en participeren in de lessen
levensbeschouwing. De levensbeschouwelijke vorming binnen ons onderwijs krijgt gestalte in onze
levenshouding en mensvisie, in onze omgang als mensen met elkaar, in de waarden en normen die we
als school willen overdragen aan de kinderen. In praktische zin geven we dit vorm in onze lessen
levensbeschouwing, de aandacht voor gebed en de schoolvieringen.
De katholieke identiteit komt tot uiting:
•
•
•
•
•
•
•

Binnen onze lessen levensbeschouwing/catechese met als bron de methode “Hellig Hart”.;
In de dagopeningen en de momenten van aandacht voor het gebed, gesprek over levensvragen
en persoonlijke beleving van kinderen.
In de schoolvieringen met onder meer de kerstviering en paasviering.
In de ondersteuning bij de voorbereiding op de Eerste Communie en groep 4.
In de ondersteuning bij de voorbereiding voor het Vormsel in groep 8.
In de steun aan het landelijke vastenproject en ander lief en leed in de wereld.
In de gedenkhoeken die in de school aanwezig zijn.

We kunnen gebruik maken van de inspiratielessen en suggesties verspreid door een boven schoolse
werkgroep, genaamd KLEUR. Hierin werken vier personeelsleden van de stichting samen. De
werkgroep ondersteunt de identiteitsontwikkeling van de scholen en geeft suggesties aan de
leerkrachten om de lessen levensbeschouwing een eigentijds karakter te geven.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op onze school werken we met een team van tien leerkrachten, een IB-er, een directeur, twee
interieurverzorgsters, een conciërge en twee onderwijsassistenten.
Directeur: Michelle Homburg
Plaatsvervangend directeur & IB: Daniele Ossenvoort
De groepsleerkrachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marlyn Asbreuk (wetenschap & techniek)
Ans ten Berge (BHV)
Mienke Gosselt (lezen & ICT)
Esther Krikke (vertrouwenspersoon)
Willeke Leverink (daltoncoördinator)
Daniele Ossenvoort (pestcoördinator)
Annette Pol (kleutergym)
Yvonne Ros (aandachtsfunctionaris)
Sharon Selen (begeleiding stagiaires en BHV)
Betsy Spit (rekencoördinator)

Onderwijsassistenten: Monique Hoeve en Selina Eulderink
Interieurverzorgsters: Karin Strijker en Sabine Busscher
Conciërge: Jan Poorthuis (BHV)
De vakleerkrachten: Op De Wegwijzer is Pia Rosens de vakleerkracht muziek. De gymdocent Marlou
Schopman verzorgt de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Voor groep 2 wordt er op de
woensdagmiddag kabouterdans aangeboden. Dit is voor leerlingen die motorisch zwak zijn. Extra-gym
wordt georganiseerd voor kinderen uit de groepen 3-4-5 die motorische ondersteuning nodig hebben.

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

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

Verlof personeel
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Mocht een leerkracht ziek worden of vervangen moeten worden, dan kunnen we via het OBT een
melding invoeren bij de invalpool en vanuit het OBT wordt een vervanger aangewezen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Doordat binnen ons daltononderwijs De Taak een groot deel van de lestijd inneemt, waarin de
verschillende vakken in zijn opgenomen is bovenstaand uren overzicht bij benadering weergegeven.
We hechten veel belang aan de basisvakken. Hiernaast zijn we van mening dat een creatieve
ontwikkeling van de leerlingen de cognitieve kwaliteiten bevorderen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

20 u 15 min

23 u 30 min

Bij groep 1 en 2 geven we invulling aan de kerndoelen door te werken met projecten van de
kleuteruniversiteit. Er wordt invulling gegeven aan rekenen, taal, bewegen, creatieve vakken, muziek
waarbij ruimte en tijd is voor improvisatie maar vooral ook de belevingswereld van de kinderen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 uur

6 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

45 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

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

We kijken goed naar hoe en waar we vakoverstijgend kunnen werken.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•

Speellokaal
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Aankomend jaar willen wij de bibliotheek op school realiseren.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, https://www.kinderopvang-losser.nl/2943/0/-voor-envroegschoolse-educatie-vve. We gebruiken daarbij Piramide en Ben ik in Beeld.
De leerkracht van groep 1 werkt nauw samen met de leidsters van peutereducatie Calimero. Deze
leidsters zijn VVE gecertificeerd. Samen worden de thema`s door het jaar heen ingevuld, zodat er een
mooie doorgaande lijn ontstaat. Door deze samenwerking versterken we elkaar. Een aantal activiteiten
vullen we concreet samen in. Te denken valt aan het vieren van Sinterklaas, de voorleesochtend,
carnaval en het zoeken van paaseieren. Dit bevordert een soepele overgang van de peutereducatie naar
De Wegwijzer. Ook maken de kinderen van Calimero gebruik van het schoolplein en faciliteiten als de
speelzaal van De Wegwijzer.
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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.
Het school ondersteuningsprofiel wordt ieder jaar geactualiseerd. De vijf scholen binnen onze stichting
werken nauw samen. We vullen elkaar aan, versterken elkaar en zijn op de hoogte van de inhoud van
de ondersteuningsprofielen. We geven samen invulling aan het Passend Onderwijs. Zo monitoren we
de processen binnen het Passend Onderwijs. Hiernaast onderzoeken we voordat een leerling verwezen
wordt naar het SBO of SO of een van onze scholen deze leerling passend onderwijs kan bieden.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

4

Rekenspecialist

5

Taalspecialist

6

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij gebruiken de methode Kinderen en hun sociale talenten. Hiernaast maken we gebruik van de
schoolregels: veiligheid eerst, eerlijkheid duurt het langst, wees zuinig en netjes, handen thuis, laat
weten waar je bent, iedereen hoort erbij, pas op je woorden en doe je best. Deze schoolregels zetten
we in principe iedere maand opnieuw in. Mocht er wat spelen binnen de groep wordt de passende regel
centraal gesteld.
Het `oeps `formulier zetten we in als er grenzen zijn overschreden, dit kan zowel verbaal als fysiek
zijn. Het formulier wordt met leerling, ouders en leerkracht besproken. Doordat iedereen hierbij
betrokken wordt heeft het over het algemeen een goede uitwerking en voorkomt het herhaling van
gedrag.
We zorgen ervoor dat leerkrachten de leerlingen bij goed gedrag positief waarderen. Door deze
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positieve waardering zal de leerling graag goed gedrag herhalen en een voorbeeld zijn voor overige
leerlingen. Iedereen ontvangt graag een compliment, maar geeft ook graag een compliment aan de
ander!

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
VISEON.
Daarnaast vragen wij leerlingen in de leerlingenraad ook nadrukkelijk naar hun beleving in de groepen
en op het plein. Zij denken kritisch en eerlijk mee is onze ervaring.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Ossenvoort. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via dossenvoort@skolo.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Krikke. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
ekrikke@skolo.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van onze
school. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat ouders goed op de hoogte worden gehouden van
het welzijn en de ontwikkeling van hun kind. Samen delen we de verantwoordelijkheid en vullen we
elkaar aan zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen in een veilige omgeving. De school
doet regelmatig een beroep op ouders. Dit kan zijn om actief te betrokken te worden bij verschillende
activiteiten, zoals zitting nemen in de ouderraad, de medezeggenschapsraad of in bepaalde
commissies. We proberen ouders zoveel mogelijk betrokken te voelen bij school. Ons motto luidt: `De
Wegwijzer: samen op weg....`Hiermee bedoelen we dat de driehoek ouders, leerlingen en school bij
elkaar horen, elkaar aanvullen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We vinden het belangrijk om een goed contact met ouders te onderhouden. Ouders willen we ook zo
goed mogelijk op de hoogte houden over het onderwijs en de daarbij behorende activiteiten.
• Ouderavonden: We organiseren diverse inloopmomenten en ouderavonden per jaar. Zo hebben
we de info-markt aan het begin van het jaar waarbij kennis wordt gemaakt met de nieuwe groep
en leerkrachten, is er een inloopuurtje waarbij kinderwerk en ontspannen ontmoeten centraal
staat en hebben wij middagen 'ouders op bezoek' waarbij de kinderen de ouders mee laten doen
en kijken in de klas.
• Ontwikkelgesprekken: Daarnaast kennen we de rapportgesprekken. Alle groepen ontvangen
twee keer per jaar een rapport en wel in februari en juni/juli. Ouders worden drie keer per
schooljaar uitgenodigd om te praten over de ontwikkeling van hun kind. Vanaf groep 5 sluiten
leerlingen hierbij aan. We spreken dan van driehoekgesprekken. In groep 8 worden speciale
adviseringsavonden georganiseerd. Ook hier zijn de leerlingen bij betrokken.
• De nieuwsbrief: Elke maand verschijnt de nieuwsbrief met daarin informatie over schoolse zaken
en toelichting op activiteiten. In iedere nieuwsbrief wordt een agenda opgenomen van
activiteiten die de betreffende maand op de rol staan. Via de nieuwsbrief proberen we ouders
zoveel mogelijk te informeren, zodat we de losse brieven zoveel mogelijk beperken.
Vanzelfsprekend worden ouders ieder nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste
daltonontwikkelingen.
• Website: Daarnaast hebben we de website waarop we de kalender zichtbaar maken en
informeren we over onze onderwijsinhoud.
• Social Media: We maken gebruik van facebook waarop we tweemaal per week een bericht
plaatsen over wat er op de school gebeurt.
• Parro: Tot slot wordt Parro ingezet als communicatiemiddel voor ouders waarbij foto's,
informatie over de klas en vragen worden geplaatst.

Klachtenregeling
De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste intimiteiten
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kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken voor alle betrokkenen. Onder
ongewenste intimiteiten verstaan we ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in
woorden, gebaren, aanrakingen en die heel onaangenaam kan zijn voor degene die ze moet
ondergaan. In de praktijk blijken dat vaak vrouwen en meisjes te zijn, maar ook jongens kennen die
ervaring. Dikwijls zwijgt degene die het overkomen is. Het is moeilijk over deze gevoelens te praten,
omdat deze persoon:
•
•
•
•

Zich schaamt, weerzin voelt;
Bang is toch niet geloofd te worden;
Bang is de schuld te krijgen (“Heb je het zelf uitgelokt?)
De veroorzaker niet in verlegenheid wil brengen.

Voor de leerling kunnen heel vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, slapeloosheid, verlies van
zelfrespect, beschadigd vertrouwen in anderen. Ook kunnen hierdoor de schoolprestaties negatief
beïnvloed worden door het afnemen van de concentratie en de motivatie. Gold in het verleden alleen
een klachtenprocedure omtrent het bovenstaande, met ingang van augustus 1998 is er een algemene
klachtenregeling van toepassing die voor alle scholen van onze stichting geldt. Volgens deze regeling
kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten
daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling
van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang
van de school (een veilig schoolklimaat). Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van
leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De
klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit
de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat
echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid
heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Het schoolbestuur en de
schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling opgesteld:
Als ouders signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn,
kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind of de schooldirecteur. Men kan zich ook
wenden tot de klachten contactpersoon van onze school. Zij kan adviseren over verdere stappen. Aan
onze school is Dat Esther Krikke.De ouders kunnen eventueel in samenspraak met de contactpersoon,
hun zorgen of klachten kenbaar maken aan de externe vertrouwenspersoon van ons schoolbestuur, die
op meer professionele manier met het onderwerp kunnen omgaan. Zij adviseert over verdere
verwijzing en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon is. mw. Anne Overbeek uit Enschede. T.
06.30642568, zie verder op www.anneoverbeek.nl
Een eventueel hieruit voortvloeiende klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die alle
betrokkenen hoort en daarop advies geeft aan het bestuur over de wijze van afhandeling. Het
schoolbestuur en de schooldirecties hopen met deze regeling ouders en leerlingen de mogelijkheid te
bieden om persoonlijke klachten te bespreken en op te lossen. Van deze regelgeving gaat ook een
preventief signaal uit richting het onderwijsveld. Dat wil zeggen over diverse van bovengenoemde
zaken wordt binnen het schoolbestuur, het schoolteam en de ouderraden gesproken en er zijn er reeds
enkele gedragscodes opgesteld: b.v. gedragsregels voor de omgang met en tussen leerlingen als:
douchen na de gymles, stoeien met en tussen leerlingen, seksueel getint taalgebruik, het nablijven,
straffen, aanpak pesten en agressie. De gehele klachtenprocedure is te vinden op de website van ons
bestuur: www.skolo.nl. in het menu ‘ouders’. Indien u wilt reageren op deze informatie kunt u contact
opnemen met de contactpersoon van onze school.
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Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwen
inspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij
klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school of
onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen
met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt ook voor klachten over leraren, directies en
anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of er sprake is
van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg. De
vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij zal in alle
gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de
stappen die worden genomen.
Klokkenluidersprotocol SKOLO heeft een klokkenluidersprotocol vastgesteld met instemming van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het klokkenluidersprotocol wordt gepubliceerd op de
internetsite van de stichting www.skolo.nl

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders zijn op diverse manieren betrokken bij de school.
Medezeggenschapsraad: Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat met de directie
over alles wat met school te maken heeft. Hierbij kan gedacht worden aan het schoolplan, het
pestprotocol, het formatieplan, de vakantieplanning en het school ondersteuningsprofiel. Onze MR is
samengesteld uit twee ouders (Maarten Mijwaart en Kim van den Ouden) en twee personeelsleden
(Betsy Spit en Ans ten Berge). Via de website van onze school kunt u hierover meer lezen.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) worden aangelegenheden behandeld die bovenschools en van gemeenschappelijk belang zijn. In
de GMR wordt de Wegwijzer vertegenwoordigd door een personeelslid (Sharon Selen) en een ouder
(Maarten Mijwaart) uit de MR.
Ouderraad: Onze ouderraad wordt gevormd door een vertegenwoordiging van ouders van leerlingen
van onze school. In principe heeft iedere groep twee OR leden. Bij de vergaderingen sluit altijd een
leerkracht of de directeur aan, dit in verband met een goede afstemming team en OR. Voorzitter:
Esther Jansink Secretaris: Marleen Kulk Penningmeester: Selina Eulderink en Ardy Winters en uit iedere
groep hebben twee ouders zitting in de ouderraad.
Hiernaast zijn ouders bij het lesprogramma betrokken zoals assisteren bij creamiddagen, voorlezen en
excursies buiten school. We zijn ontzettend trots op hoe we met ouders samenwerken en klussen
geklaard krijgen.
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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 € 17,00
Daarvan bekostigen we:

•

Schoolreisje en schoolkamp worden apart berekend
versnaperingen bij de verschillende schoolactiviteiten als avondvierdaagse en
sportactiviteiten.
Kerst

•

Sinterklaas

•
•

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Het schoolbestuur heeft voor het personeel en de hulpouders op school een WA-verzekering
afgesloten. Voor alle leerlingen is er een collectieve ongevallenverzekering van kracht. Deze is ook van
toepassing op het personeel en de ouderparticipanten. Tevens is in de ouderbijdrage een bedrag voor
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een ongevallenverzekering opgenomen.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen de school vanaf 8.00 uur bellen of kunnen een mail sturen.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof
wegens gewichtige omstandigheden. Algemeen Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden
ingediend via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij directie.
Vakantieverlof: Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969
dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof
indienen: Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit
blijkt dat geen verlof, vakantie binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. Vakantieverlof mag:
éénmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen; niet plaatsvinden in
de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verlof wegens gewichtige omstandigheden; tien
schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige
omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee
dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor
gelden de volgende richtlijnen:
•
•
•

voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of
ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats
van belanghebbende;
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•
•
•

•
•

bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de
directeur van de school;
bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de
school;
bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van
bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of
aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum
van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden; meer dan tien schooldagen per schooljaar. Een verzoek
om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de
Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van
tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de
leerling te worden voorgelegd. Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: de
ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen
overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie
betreffende een van de gezinsleden. Waarschuwing De directeur van de school is verplicht de
leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die
ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden
opgemaakt. Informatie Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met
de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser, mevr. Rollema, tel. 0541
-588330.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze tussenresultaten worden geanalyseerd op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
De tussenresultaten zijn een onderdeel van onze zorgcyclus. We gaan met elkaar na of de gestelde
doelen zijn behaald op ieder niveau, en stellen nieuwe doelen voor de komende perioden. Waar nodig
stellen we een plan van aanpak op om de doelen die niet zijn behaald toch te kunnen behalen. Na
iedere toets periode plannen we dit opnieuw, zodat we een constante cyclus kunnen bewaken.

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 voorgezet 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 waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

6,7%

vmbo-b

20,0%
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vmbo-k

26,7%

vmbo-(g)t

6,7%

havo

20,0%

vwo

20,0%

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:

Samenwerken

Reflectie

verantwoordelijkheid

We werken pro-actief op De Wegwijzer. Ons doel is om zoveel mogelijk situaties die leiden tot
onveiligheid in welke vorm dan ook vóór te zijn.
Ons pestprotocol is hierbij mede leidend. We maken gebruik van de methode Kinderen en hun sociale
talenten. Ieder jaar starten we met `Grip op de groep`. Dit traject, dat enkele weken in beslag neemt
zorgt er voor dat de groep een groep wordt, waar goed samengewerkt wordt. Kinderen stellen zelf de
groepsregels samen en deze koppelen we aan onze dalton kernwaarden. Deze regels staan het hele
schooljaar centraal. Deze kernwaarden zijn: samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en
zelfstandigheid. We hebben doelen gesteld en beschreven voor de groepen 1 tot en met 8. Per
kernwaarde is er een doorlopende lijn binnen de school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Rond de herfstvakantie wordt voor de eerste keer de sociale vragenlijst van Viseon ingevuld door de
kinderen van groep 6 t/m 8. De kinderen van groep 5 vullen de leerlinglijst rond april in, omdat zij dan
de leeftijd hebben dat ze deze lijst kunnen invullen.
De leerkrachten vullen rond de herfstvakantie de leerkrachtvragenlijst van Viseon in voor alle
leerlingen.
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In de groepsbespreking van november vormt de onderwerp van gesprek. Hoe heeft de groep gescoord?
Hoe gaat het met de kinderen in deze groep? En met de leerkracht? Welke interventies zijn nodig? Hier
worden afspraken over gemaakt.
Tijdens de oudergesprekken koppelen leerkrachten eventuele aandachtspunten terug aan
ouders/leerling. Hoe gaan we hieraan werken?
In parnassys wordt in de groepskaart de onderwijsbehoeften van de groep beschreven a.d.h.v. eigen
bevindingen en de gegevens vanuit Viseon.

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.
Door het bestuur en het team van De Wegwijzer wordt ernaar gestreefd een kwalitatief hoogwaardig
aanbod van onderwijs en vorming voor haar leerlingen te bieden, dat maximaal aansluit bij de wensen
van de ouders/verzorgers en hun kinderen. Om deze hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren, vraagt de
school periodiek aan de ouders van de leerlingen, de personeelsleden en de leerlingen hoe zij het
huidige onderwijs-, zorg- en vormingsaanbod van de school beoordelen. Tevens wordt aandacht
besteed aan de veiligheidsbeleving.
In het kader van deze zelfevaluatie is, in gezamenlijk overleg met de andere scholen onder het bestuur
van SKOLO, de afgelopen schooljaren gebruik van Integraal binnen Parnassys. Met ingang van dit
schooljaar maken we gebruik van de koppeling Parnassys/ WMK. De uit de zelfevaluaties
voortvloeiende verbeterpunten en de diverse opbrengsten worden opgenomen in de
beleidsvoornemens voor het volgende schooljaar, de volgende schooljaren gekozen. Het strategisch
beleidsplan van de stichting speelt daarbij ook een leidende rol.
Met behulp van methodegebonden, de methodeonafhankelijke toetsen en de eindtoets basisonderwijs
evalueert de school periodiek wat de kwaliteit is van haar opbrengsten. Dit wordt besproken tijdens
zorgvergaderingen, leerling- en groepsbesprekingen. Daarnaast hebben we binnen ons bestuur
vastgelegd hoe we het bestuur informeren over o.a. de opbrengsten van onze school. Tweemaal per
jaar presenteren we de analyses aan elkaar. De algemeen directeur is daarbij ook aanwezig en wordt
daarmee op de hoogte gehouden van de opbrengsten en actiepunten van iedere school afzonderlijk.
Na de betreffende bijeenkomsten wordt ook de MR van de school geïnformeerd.
De resultaten van de afgelopen bezoeken van De inspectie; Wet op het Onderwijs en Toezicht, liggen
ter inzage op school. Ieder schooljaar ontvangt de inspectie de eindopbrengsten van onze school. En
indien noodzakelijk dienen we aanvullende lijsten in te vullen. Hiervan worden ook rapporten
opgemaakt. Deze resultaten zijn terug te vinden op de internetpagina www.onderwijsinspectie.nl. Kies
hier dan “zoek scholen”.

21

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 heeft vrijdag vrij. Gr. 2 middag

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3-8

maandag en donderdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Losser en Columbus Junior
Kinderopvang, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In Losser zijn er verschillende BSO mogelijkheden
waar de ouders gebruik van kunnen maken. Zij bieden opvang voor en na schooltijd en tijdens de
vakanties en vrije dagen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari 2019

24 februari 2019

Carnavalsweekend

04 maart 2019

05 maart 2019

Meivakantie

20 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

13 juli 2019

26 augustus 2019

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Zorgplein

6 Dinsdagen per jaar

8.30-9.30

Leerkrachten

Na schooltijd

14.30-16.00 uur

Tussen iedere vakantie in organiseren we het Zorgplein. Een inloopmoment voor ouders en
leerkrachten om laagdrempelig in contact te komen/blijven met de GGD, De Gemeente afdeling WIJZ
(Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) en de bibliotheek Losser. Zij krijgen adviezen, kunnen met vragen
terecht wat betreft opvoeding en gedrag en krijgen ondersteuning m.b.t. boekenkeuze, voorlezen thuis
of kunnen hun zorgen delen.
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