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*Een  woord  vooraf* 
 
EEN SCHOOLGIDS VOOR OUDERS 
 
Voor u ligt de schoolgids van OBS de Wonderwind voor het schooljaar 2018 – 2019.  Hij is 
bedoeld voor ouders van huidige leerlingen en voor ouders die een basisschool voor hun kind 
gaan kiezen.  Kinderen brengen ongeveer 8000 uur door op de basisschool: dat is een lange 
en belangrijke periode. Als ouder of verzorger kiest u dan ook met zorg een school voor uw 
kind. Scholen verschillen immers in visie, kwaliteit, werkwijze, sfeer en resultaten. De 
kernwaarden van onze school zijn: ontmoeten, vertrouwen, eigenheid en verwondering. 
   

We willen u in deze schoolgids een beeld geven van de sfeer en uitstraling van onze school 
en hoe wij de kinderen een veilige en prettige omgeving willen geven, waar zij zich als een vis 
in het water voelen. De Wonderwind wil een lerende gemeenschap zijn waarin kinderen en 
leerkrachten samen onderzoeken en leren. Dat betekent dat we nieuwsgierig zijn en een open 
mindset hebben. Daarnaast willen we goed werk leveren. We kiezen daarbij voor een 
planmatige aanpak, we evaluaren en staan open voor feedback. Dat leren we ook onze 
kinderen. 

Bij de start van het werken met kernconcepten, het afgelopen jaar, zijn we uitgegaan van het 
werken in functieruimtes. We krijgen er dit jaar twee lokalen bij waar kinderen aan de slag 
kunnen met techniek, kunst, muziek en culinaire activiteiten. Daarnaast is in ons Rekenhuis 
ruimte en tijd om elke dag op 100 en meer manieren te rekenen. Gewoon omdat dat leuk is! 
Onze muziekdocent vindt u ook na schooltijd in één van deze lokalen om muziekles te geven 
aan kinderen van de Wonderwind en andere belangstellenden. 
 

In deze gids vindt u alle relevante informatie voor het komend schooljaar 2018 – 2019: onder 
meer over de opzet van ons onderwijs, onze zorg voor uw kinderen, de doelstellingen, de 
leerprogramma’s, de rapportage en de ouderbijdrage. Ook staan de rechten en plichten van 
ouders genoemd in de gids. U kunt deze informatie ook vinden op 
www.obsdewonderwind.nl 

De inhoud kwam tot stand in overleg met het team, medezeggenschapsraad en het bestuur 
van de Stichting BLICK (Boeiend leren in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.)  

 
De praktische informatie voor elk schooljaar zoals groepsindelingen, samenstelling team en 
oudervereniging, vakantierooster e.d. is toegevoegd aan de kalender, die alle ouders aan het 
begin van het schooljaar ontvangen.  
Wijzigingen of aanvullingen op de informatie in deze gids en/of op de kalender, worden in 
onze nieuwsbrief, De WonderWeetjes, vermeld. Deze verschijnt een keer in de twee weken. 
En ook via Klasbord. 
 
De schoolgids komt op de website te staan en dient als informatiegids voor geïnteresseerde 
ouders. 
We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Suggesties voor verbeteringen van de 
schoolgids zijn van harte welkom. Wij stellen uw mening zeer op prijs. 
 
Mocht dit de eerste kennismaking zijn met obs de Wonderwind dan hopen we dat we u 
voldoende hebben uitgedaagd om de school te komen bekijken.  
 
Het team van de Wonderwind maakt graag tijd vrij voor een gesprek en een rondleiding.  
 
Vriendelijke groet, Anneke van der Ven 
directeur van OBS de Wonderwind 

http://www.obsdewonderwind.nl/
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1. Onze school: OBS de Wonderwind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Geschiedenis 
In het begin van het nieuwe millennium is de gemeente Capelle aan den IJssel gestart met de 
bouw van een nieuwe wijk aan de rand van de gemeente, de wijk “Fascinatio”. Een wijk 
gebaseerd op het boek “Fascinatio, de Wonderwind” van Tom Manders jr. Eén van de 
geplande voorzieningen in deze wijk was een multifunctioneel gebouw in het centrum met 
daarin o.a. een basisschool. Het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) werd door de gemeente 
uitgenodigd om een lespunt in de wijk te beginnen, waarna de andere denominaties 
(Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek) volgden. De school is gestart als dependance 
van openbare basisschool de Piramide. Al gauw bleek dat de school onderwijskundig los zou 
komen te staan van “de moederschool”. Er werd een nieuw onderwijsconcept uitgekozen, 
materialen e.d. werden besteld en personeel werd aangenomen. Het bestuur schreef een 
wedstrijd uit voor het verzinnen van een toepasselijke naam en eén van de leerlingen kwam 
met “de Wonderwind”. Een nieuwe school was geboren. Vanaf augustus 2005 is OBS de 
Wonderwind een zelfstandige school.  
 
1.2 Situering van de school 
In 2009 zijn we verhuisd naar ons permanente gebouw (MFC Fascinatio). Het gebouw is een 
multifunctioneel centrum. De overige gebruikers van het gebouw zijn: 
 

 Stichting IJsselkids, een organisatie voor kinderopvang. Zij verzorgen peuteropvang en 
naschoolse opvang. 

 Stichting DeTafel Van verzorgt de tussenschoolse opvang (overblijf). 

 CBS De Ontmoeting (Christelijk onderwijs) 

 KBS de Vijfster (Katholiek onderwijs) 

 Gemeente Capelle aan den IJssel 
 

In dit gebouw hebben wij de beschikking over 7 lokalen.  
 
De meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit de wijk zelf. Een enkeling komt uit ’s 
-Gravenland, Rotterdam, Kralingseveer of Prinsenland. We hebben een zeer gemengde 
populatie. Dat maakt ons inziens de leefwereld op school rijk. 
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1.3 Zorg voor de relatie school en omgeving 
Wij hechten er grote waarde aan om onze school een centrale positie te laten innemen in haar 
omgeving. Naast het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, Aan den IJssel, 
waar wij u meer over vertellen onder het hoofdstuk leerling-zorg, onderhouden wij onder 
andere contacten met: 
 

 De Schoolartsendienst/ Schoolverpleegkundige van het CJG aan den IJssel 

 Schooladviesdiensten 

 De wijkagent 

 De Pedagogische Academie Basisonderwijs Hogeschool Rotterdam 

 De bibliotheek 

 De gemeente Capelle aan den IJssel 

 De andere basisscholen van de stichting BLICK 

 Schoolmaatschappelijk werk 

 Buurtmedewerkers 
 
Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de andere gebruikers in het pand.  
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2. Het onderwijs op de Wonderwind 
 
2.1 Visie/doelen 
 
Obs de Wonderwind: een gelukkig kind op een fantastische school. 
 
Een gelukkig kind op een fantastische school.  
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle 
aan ons toevertrouwde kinderen! Onze missie houdt voor ons in dat:   

 we een veilige basis bieden waarin we met de kinderen werken aan hun totale 
ontwikkeling;  

 we groepen hebben waarbij iedereen op zijn eigen kunnen wordt aangesproken;  

 we uitdaging, begeleiding, ruimte en materiaal bieden;  

 we dit terugzien in een samenhangend onderwijsaanbod;  

 we gebruik maken van het digitale tijdperk en zetten laptops/tablets inventief in.   

 
2.2 Visie: 
 
Het kind staat centraal: heeft plezier, mag meedenken over het onderwijsaanbod en zelf vorm 
geven aan haar/zijn eigen ontwikkeling.   
De kernwaarden van onze school zijn:   

 Ontmoeten:    
Identiteit wordt gevormd in relatie tot de ander. De school geeft de kinderen de ruimte 
om regelmatig iets van zichzelf aan de ander te laten zien, zodat zij steeds andere 
aspecten van zichzelf oplichten en nieuwsgierig worden naar de ander.  

 Vertrouwen:   
Je vertrouwt erop dat er iets goeds schuilt in alles wat er gebeurt. Je hoeft het gedrag 
van een ander niet te bepalen en je laat al je angsten en zorgen los.   

 Eigenheid:   
Groot of klein zijn is niet bepalend. Gebruik je talenten.  

 Verwondering:  
Door open te staan naar de wereld is er ruimte om je te verwonderen op de 
Wonderwind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hanteren bij het ontwerpen van onze onderwijsactiviteiten een aantal uitgangspunten:  
relatie, competentie en autonomie. Dit zijn de drie basisbehoeften van elke leerling.   

 Een kind voelt zich veilig;   

 Een kind durft uit zichzelf zijn mening te geven;  

 Een kind ervaart dat hij/zij zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar krijgt,   

leert zijn talenten kennen en voelt zich uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Citaat uit het boek van Tom Manders jr: Fascinatio de Wonderwind 

De wijze druppel hief zijn hand op. “De Wonderwind”zei hij, “wordt heel sterk. 
Maar niet zomaar ineens. Er zal elke dag iets nieuws in zijn leven gebeuren. En 
alleen als hij goed oplet en ervan leert, zal hij steeds meer kracht krijgen.” (blz. 60) 
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Doelen: 
 
Het team van de Wonderwind wil onderwijs van hoge kwaliteit bieden voor elke leerling en 
doelmatig werken. Omdat ieder mens anders is houden we rekening met de 
onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan de weg naar een doel voor elk kind anders zijn. 
Wanneer leerdoelen niet haalbaar zijn, of als kinderen meer kunnen passen we de doelen 
voor een kind aan en krijgt het zo nodig een individuele leerlijn. Dit gebeurt naar aanleiding 
van toetsresulaten, observaties en gesprekken. Onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de 
ontwikkelingsmogelijkheden en -kansen voor het kind. Door uit te gaan van de 
onderwijsbehoeften van kinderen en verschillen tussen leerlingen te accepteren is er de 
noodzaak gedifferentieerd en flexibel te werken in de klas. De differentiatie vindt o.a. plaats in 
de instructie, materiaalgebruik en de verwerking.  
Deze onderwijsvisie in praktijk brengen is een proces waarin we volop in ontwikkeling zijn. Het 
leren gebeurt in onze ogen pas dan als dat wat geleerd moet worden betekenisvol is, als de 
leerling gemotiveerd is en als het binnen de mogelijkheden van het kind ligt. Daarom ook zijn 
we gestart met de Kernconcepten. Onderwijs wordt zo realistisch, kinderen krijgen zin in leren 
en voelen zich competent. We zijn in staat om vandaaruit met hen te praten over het 
leerproces en hun gedrag. Twee keer per jaar laten kinderen hun ontwikkeling zien met 
behulp van een portfolio. In gesprekken daaorver bespreken de kinderen hun werk en de 
nieuwe doelen met de leerkracht en ouders.  
 
 
De doelen hebben we verdeeld in: 
 
A Leergebiedoverstijgende kerndoelen 
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene 
vaardigheden en daarom niet moeten worden ondergebracht bij een specifiek leergebied. 
Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool. Ze zijn 
gegroepeerd rond zes thema's: 
 

 Werkhouding (gerichte vragen stellen, relevante informatie zoeken en gebruiken, 
plezier hebben in leren van nieuwe dingen en doorzettingsvermogen).  

 

 Werken volgens plan (leerlingen kunnen zich een doel stellen, de weg er naar toe 
uitwerken en hun resultaat presenteren. Ook kunnen zij achteraf beoordelen of hun 
planning een goede was). 

 

 Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën (gerichte vragen stellen aan personen, 
feiten van meningen onderscheiden, relevante informatie zoeken en verwerken uit 
andere bronnen, waaronder een woordenboek, een atlas, een register en kennisnet). 

 

 Zelfbeeld (leerlingen hebben zelfvertrouwen, ze kunnen gedragsimpulsen beheersen, 
ze kunnen en durven voor zichzelf en anderen op te komen). 

 

 Sociaal gedrag (respectvol met anderen omgaan, handelen naar normen en waarden, 
respecteren van verschillen in levensbeschouwing en cultuur, de leerlingen durven 
voor hun eigen standpunt uit te komen, ze houden rekening met gevoelens en wensen 
van anderen, ze durven steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt, ze 
nemen verantwoordelijkheid voor te verrichten taken). 

 
 
We werken met de methode SOEMO. 
De doelen van deze methode zijn: 

 sociaal/ emotionele woordenschat vergroten en begrijpen  

 sociaal/ emotionele vaardigheden te verwerven  

 sociaal/ emotionele vergissingen te vermijden 
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f) Nieuwe media (de leerlingen kunnen een tekst maken en bewerken met een 
tekstverwerkingsprogramma op de computer, ze weten globaal welke mogelijkheden digitale 
informatiemedia hebben, ze kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen 
gebruiken. Kinderen leren een computer te gebruiken bij het houden van een presentatie. 
 
 
B Leergebied specifieke kerndoelen 
Dit zijn kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald leergebied. 
De volgende leergebieden worden onderscheiden: 
 
Nederlandse taal  
Taalonderwijs is er eigenlijk altijd, alles is taal. De onderdelen van taalonderwijs zijn: 
Mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en taalbeschouwing.  
In de groepen 1 en 2 leren kinderen voornamelijk spelenderwijs met taal omgaan. Hiervoor 
worden uiteraard een aantal activiteiten ingezet/ georganiseerd (werken met (prenten) 
boeken, verhalen vertellen, poppenkast, taalspelletjes, taal/ leeshoek etc.). Er wordt gebruik 
gemaakt van de methode Kleuterplein. 
In de hogere groepen wordt steeds meer gewerkt aan de hand van de doelen van de 
methode. Vanaf schooljaar 2017/2018 wordt de methode Staal gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engelse taal 
In een open en internationaal gericht land als Nederland is kennis van wereldtaal nummer één 
voor ieder kind van groot belang. Wanneer we kleuters spelenderwijs vertrouwd maken met 
het Engels, geeft ze dat een betere uitgangspositie voor de rest van hun carrière. Bovendien 
krijgen ze via bijvoorbeeld internet, televisie en de muziekindustrie al op steeds jongere 
leeftijd met Engels te maken. 
Steeds meer worden wij naast Nederlander, ook Europeaan en wereldburger.  
Hoe vroeger leerlingen leren om ons land en onze cultuur in perspectief te zien, des te 
makkelijker hebben ze het in het voortgezet onderwijs, tijdens hun studie en later in een baan. 
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De basisschoolleeftijd is, naast de perfecte leeftijd voor het leren van een vreemde taal, dé 
leeftijd waarin het blikveld van een leerling verruimd kan worden.  
Daarom bieden wij een leerlijn Engels van 4 t/m 12 jaar. Een aanbod waar de nadruk ligt op 
conversatie. We gebruiken hierbij de methode Take it Easy. De methode werkt met een 
‘native speaker’ via het digitale schoolbord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
Schrijven 
Hieronder vallen het kennismaken met schrijfmaterialen, het ontwikkelen van een juiste 
schrijfhouding en voorkeurshand en het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift. We 
gebruiken hierbij de methode pennenstreken. 
Om het handschrift vloeiend te ontwikkelen schrijven kinderen in het begin met potlood. Als ze 
daaraan toe zijn, krijgen ze een pen. 
 
Rekenen/ wiskunde 
In de loop van ons onderwijs raken kinderen vanuit betekenisvolle situaties vertrouwd met 
getallen en andere rekenkundige zaken. 
De start van het rekenonderwijs in groep 1/2 is vanuit het kind zelf, zijn/ haar omgeving. 
Specifieke rekenactiviteiten worden o.a. aangeboden in de kring en tijdens de werkles. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Vanaf groep 3 werken de kinderen met 
de methode Pluspunt. Binnen elk blok van 4 weken werken de kinderen aan een aantal 
leerdoelen. Voorafgaand aan de lessen bedenken ze samen met de leerkracht welke doelen 
door hen extra aandacht verdienen om gehaald te worden. Na afloop van het blok reflecteren 
de kinderen op het oefenproces. 
 
Verkeer 
Op onze school wordt aandacht besteed aan verkeer. Wij gebruiken hiervoor in de groepen  
4 t/m 8 de verkeerskrant. 
Daarnaast bespreken we de verkeerssituaties zoals die voorkomen tijdens uitstapjes. In groep 
7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Naaste de schriftelijke afname doen we ook mee 
met het praktisch verkeersexamen. Als ze voor beide examens geslaagd zijn krijgen de 
leerlingen een diploma. 
 
Wetenschap/ techniek en ICT 
Vanaf augustus 2020 wordt dit een verplicht  vak op school. Wetenschap en techniek maken 
onderdeel uit van het programma voor wereldoriëntatie dat de Wonderwind biedt aan de hand 
van de kernconcepten. In het technieklab werken de kinderen hun onderzoeksvragen uit en 
maken zij verslagen en presentaties. Dat doet ieder op zijn eigen manier, met tekst, creatief of 
digitaal. 
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In 2018-2019 heeft het team studiemomenten, die in het teken staan van onderzoekend leren 
en met name meervoudige intelligentie en 21st century skills. 
De school beschikt over een 30-tal laptops en 20 chromebooks waarmee de kinderen 
afwisselend aan het werk zijn. Ook de fysieke ervaring vindt de school een belangrijk 
onderdeel van het leerproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wereldoriëntatie 
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf en de wereld. Ze onderzoeken hoe 
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen. Ze oriënteren zich op de natuurlijke 
omgeving, op de wereld dichtbij, veraf, toen en nu en maken gebruik van cultureel erfgoed. 
 
De Wonderwind heeft gekozen voor het werken met kernconcepten. Binnen de 8 
kernconcepten komen alle kerndoelen aan bod. Tijdens de verwerking van een kernconcept 
worden verbanden gelegd met de andere, zoals dat ook in het echte leven gaat. Niets staat 
op zichzelf. Kinderen worden gestimuleerd op zoek te gaan naar deze verbanden. Tijdens een 
schoolperiode van 8 jaar wordt elk kernconcept tenminste 3 maal behandeld vanuit een 
andere invalshoek.  
De 8 kernconcepten zijn: 

Natuur en techniek 
• Energie, krachten en golven 
• Materie 
• Groei en leven 
• Evenwicht en kringloop 
Mens en samenleving 
• Macht (bijvoorbeeld “Wie is de baas?”); 
• Binding (bijvoorbeeld “Bij wie hoor ik?”); 
• Communicatie (bijvoorbeeld “Hoe breng ik mijn boodschap over?”); 
• Tijd en ruimte (bijvoorbeeld “Hoe groot is onze planeet en onze ruimte?”). 

 
De kernconcepten die in schooljaar 2018-2019 worden uitgewerkt zijn: 

 Binding;    vanuit de vraag: Bij wie hoor ik? En jij? 

 Tijd en Ruimte;  vanuit de vraag: Hoe bewegen we in het heelal en wat 
     merken we daar van? 

 Evenwicht en Kringloop; vanuit de vraag: Hoe bewegen we in het heelal en wat 
    merken we daar van? 

 Energie;   vanuit de vraag: Wat is energie? 
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Een specifiek onderdeel van ons onderwijsaanbod binnen het deelgebied mens en 
samenleving is het aanbod “Wereldgodsdiensten”.  
We vinden het belangrijk dat onze kinderen in deze tijd en maatschappij respect hebben voor 
elkaars geloof/ cultuur. Daarvoor is kennis nodig. Om de kinderen bekend te maken met de 5 
wereldgodsdiensten besteden we aandacht aan religieuze feesten. In het eerste kernconcept 
van dit jaar 'Binding' onderzoeken we de vraag: Waar hoor je bij? Geloven komt dan zeker 
aan de orde. 
 
Eind- en tussendoelen groep 1/2 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt in thema’s die aansluiten bij de kernconcepten. De 
uitwerking van de thema's is gebaseerd op de methode Kleuterplein. We doen dit om het 
aanbod meer betekenisvol te maken. Binnen deze thema’s worden de activiteiten zo gepland 
dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Van de ontwikkelingsgebieden zijn de doelen 
en tussendoelen beschreven.  
 
Lichamelijke opvoeding 
Gymnastiek en atletiek, spel en bewegen op muziek. 
De Wonderwind beschikt over een eigen gymnastieklokaal. Kleuters hebben een grote 
behoefte aan beweging. Voor hen is dagelijks tijd in het speellokaal ingeroosterd. Vanaf groep 
3 zijn dat 2 lesuren per week. Eén uur per week wordt de les gegeven door een vakleerkracht 
of een bevoegde docent. Omdat de school ook buiten bewegen stimuleert lopen de kinderen 
daarnaast drie maal per week een 'daily mile' en worden tussen de lessen door 
bewegingsactiviteiten verzorgd. Elke ochtend is er voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 nog 
ruimte voor buitenspel, tijdens de ochtendpauze.  
 
Cultuureducatie 
Visie van de Wonderwind: bij de cultuureducatie staat op de Wonderwind het kind centraal. 
Het gaat om de beleving van het kind van zijn omgeving. Kinderen moeten zichzelf zijn, zichzelf 
herkennen en zichzelf laten zien. Er is een breed scala van activiteiten op het gebied van: 

 

 Tekenen en handvaardigheid (vormgeven en beschouwen) 

 Muziek (muziek maken en beluisteren) 

 Spel/bevordering van het taalgebruik (spelvaardigheid en beschouwen) 

 Beweging (bewegingsvaardigheid en beschouwen) 
 
De Wonderwind heeft de komende drie jaar speciale aandacht voor muziek. We hebben 
daarvoor op woensdag een vakleerkracht op school die teamleden en kinderen ondersteunt 
bij het maken van muziek. Samen plezier hebben met muziek, het herkennen van stijlen en 
het leren van verbanden binnen de muziektheorie en de geschiedenis zijn onderdeel van onze 
muzikale ontdekkingsreis. Daarnaast wordt er na schooltijd muziekles aangeboden voor 
kinderen uit de wijk in een van de lokalen van de Wonderwind. Deze lessen kunnen door 
ouders zelf bij de muziekdocent worden ingekocht. 
 
Iedere groep heeft activiteiten in het kader van cultuureducatie in de eigen groep, maar we 
hebben ook een aantal maal per jaar wisselexpressie ingeroosterd. Op deze uren worden 
lessen als koken, muziek, techniek, drama en handvaardigheid aangeboden. De lessen 
worden via gemixte groepen (leerlingen van gr. 1 t/m 8) aangeboden. 
 
Buiten de bovengenoemde methodes, zetten we tevens voor ons onderwijs in: 

 Lessen vanuit de Cultuurwijzer. Dit is een instelling voor cultuureducatie in Capelle aan 
den IJssel.  Elk jaar schrijft de school zich in voor een aantal lessen uit dit aanbod.  

 Natuurlessen: Het centrum voor natuur- en milieueducatie de Hooiberg biedt de scholen 
natuurlessen aan. Ook hiervoor schrijven wij ons jaarlijks in.  

 Projecten 

 Ouders/ deskundigen (tijdens bijvoorbeeld een bepaald thema/ project)  
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 Het jeugdtheaterhuis, zij verzorgen een theateraanbod voor en door kinderen van onze 
school. 
 

Ieder kind: 
Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle kinderen. Een afspiegeling van de wijk, de 
maatschappij waarin we leven. In het kiezen van een onderwijskundig concept voor de school, 
hebben wij ons laten leiden door de volgende visie: obs de Wonderwind is een school die 
steeds in beweging is. Kinderen uit diverse culturen en milieus en met diverse 
ontwikkelingsniveaus ontmoeten elkaar en leren samen te leren, te leven en elkaar te 
respecteren. Door ons onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de individuele behoeftes 
doen we recht aan het feit dat ieder kind uniek is en er mag zijn! De kernwaarden van onze 
school zijn: ontmoeten, vertrouwen, eigenheid en verwondering. 
 
2.2 De kwaliteit van ons onderwijs 
Natuurlijk willen we de goede dingen goed doen. Dat vereist een constante beweging van 
kwaliteitseisen stellen en meten of we ze bereiken. Wat zijn de goede dingen en hoe zien we 
of we die bereikt hebben. Voor een aantal zaken hebben we “meetinstrumenten”.  
 
Op de Wonderwind geven we goed onderwijs. We willen het best mogelijk resultaat voor elke 
leerling.  
 
Onder opbrengstgericht werken wordt verstaan:  
 
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen wij door goede methodes en 
signaleringssystemen te gebruiken. Daarnaast steken wij ook in om de leerkrachten op een zo 
hoog mogelijk niveau te houden. 
 
Dit laatste is voor onze school vastgelegd in het competentieprofiel voor leerkrachten. Het 
competentieprofiel vormt de basis voor de gesprekscyclus met de directie (zie 
personeelsbeleid) 
 
Voor de data maken we voor de cognitieve ontwikkeling o.a. gebruik van de toetsen van het 
LeerlingVolgSysteem (LVS) van CITO. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we 
met het LVS ZIEN. 
 
Bij aanvang schooljaar worden de meetbare doelen vastgesteld (directie en IB’er maken 
overzicht). De kerntoetsen krijgen de normering die landelijk is vastgesteld en voor de niet 
kerntoetsen stellen we zelf de doelen vast. 
De IB’er en de directie gebruiken de tussen- en eindopbrengsten voor het  maken van 
(verbeter)plannen ten aanzien van de schoolontwikkeling en ten aanzien van verbetering in 
het functioneren van de leerkracht. 
De score van de Cito-eindtoets was ook dit jaar weer op niveau: 534.9. Alle schoolverlaters  
hebben deelgenomen aan de toets en alle resultaten zijn meegeteld. Anders was de score 
uitgekomen op 535.9. 
 
Natuurlijk kunnen we niet alles vangen in instrumenten. Onze zintuigen doen ook veel werk, 
goed kijken en luisteren naar ouders en kinderen zijn voor ons ook belangrijke elementen. 
Daarom is een goede communicatie belangrijk. Al deze zaken gebruiken we bij het maken 
van ons schoolplan en jaarplan.  
 
 
2.3 Uitstroomgegevens 2017-2018 
Kinderen verschillen van elkaar. Niet alleen van uiterlijk, maar ook in gedrag, werkhouding en 
aanleg. Het is dan ook een misverstand te denken dat alle leerlingen aan het eind van groep 8 
dezelfde leerstof evengoed beheersen. We geven ons onderwijs zoveel mogelijk op maat, dus 
naar draagkracht. Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, zien we de verschillen 
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in leerprestaties toenemen. Deze verschillen komen tot uitdrukking in de diverse schooltypen 
waar de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode naar toe gaan.  
 
 
Op de Wonderwind gingen dit jaar 16 kinderen uit groep 8 en 1 kind uit groep 7 naar het 
voortgezet onderwijs. Alle kinderen hebben meegedaan aan de Cito-eindtoets en ook van alle 
kinderen zijn de resulaten meegeteld. De gemiddelde Citoscore kwam, na correctie uit op het 
landelijk gemiddelde van 534.9. Een resultaat waar de Wonderwind trots op is. 
 
Onze schoolverlaters stroomden uit naar de onderstaande scholen: 
Emmaus college  3 naar het VWO,  

1 HAVO/VWO en  
2 HAVO 

Erasmiaans Gymnasium  1 VWO 
Libanon   1 naar HAVO 
Thorbecke Lyceum  1 naar HAVO 
RISS    1 naar KL 
Comenius College  2 naar BL met LWOO 
    1 naar BL/KL 
    1 naar KL 
    1 naar KL/Mavo 
    2 naar Havo/Mavo 
 
We zullen hun ontwikkeling de komende jaren met belangstelling volgen. 
 
VWO = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
HAVO = hoger algemeen vormend onderwijs 
MAVO = middelbaar algemeen vormend onderwijs 
VMBO = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
TL = theoretische leerweg  
BL = basisberoepsgerichte leerweg 
KL = kaderberoepsgerichte leerweg 
GL = gemengde leerweg 
LWOO = leerwegondersteunend onderwijs 
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2.4 Sponsoring 
Er is er een convenant sponsoring opgesteld, met daarbij heel specifieke regelgeving. Hierin 
is ook een gedeelte opgenomen dat beschrijft dat de informatievoorziening naar met name 
ouders en personeel bevorderd dient te worden. Vandaar deze toevoeging in de schoolgids.  
Het convenant sponsoring bevat geen wettelijke regels (De Wet op het Primair Onderwijs –
WPO- is gewoon van toepassing), maar gezamenlijke afspraken van de partners over hoe er 
omgegaan zou moeten worden met sponsoring in het onderwijs. De drie belangrijkste 
uitgangspunten van het convenant zijn: 
  
 

1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming 
zijn met de goede smaak en het fatsoen. Er moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn, 
dat het om sponsoring gaat. 

2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar 
brengen. 

3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/ of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die 
een school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk 
zijn van sponsormiddelen. 

 
Ouders en verzorgers, personeel en de leerlingen hebben het recht om een klacht in te 
dienen ten aanzien van het sponsorbeleid bij de klachtencommissie (zie klachtenprocedure in 
voorgaand hoofdstuk). Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen 
worden ingediend bij de Reclame Code Commissie in Amsterdam. 
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3. Zorg voor leerlingen 
 
3.1 Nieuwe leerlingen 
Vanaf de vierde verjaardag is uw kind van harte welkom op onze school. Voor die tijd kunt u 
geheel vrijblijvend, een afspraak maken met de directie, om samen met uw kind onze school 
uitgebreid te komen bekijken en om u te laten informeren over de school. U kunt ons hiervoor 
altijd bellen. 
Mocht u besluiten voor De Wonderwind te kiezen, dan volgt de aanmelding. Bij aanmelding en 
inschrijving van kinderen die reeds basisonderwijs hebben genoten, wordt informatie 
ingewonnen bij de vorige school.  
Gaat het om de inschrijving van een 4-jarige, dan bieden wij u de mogelijkheid om uw kind 
vanaf drie jaar en zes maanden één dagdeel per week te laten wennen. Na de inschrijving 
vraagt de groepsleerkracht u om nog een aanvullende vragenlijst in te vullen en maakt zij met 
u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 
Vanuit de stichting BLICK krijgen de kinderen ook nog een leuk welkomstpakket. 
 
Inschrijfgegevens: 
Het is verplicht dat de school van alle leerlingen een Burgerservicenummer (BSN) registreert. 
Ook is het voor de school door wettelijke regelingen verplicht te weten welk onderwijs de 
ouders zelf hebben gevolgd. Deze gegevens spelen een belangrijke rol bij de bekostiging van 
onze school. Wij vragen ter inzage het paspoort of indentiteitsbewijs van uw kind, zodat wij het 
Burgerservicenummer (BSN)kunnen noteren. U kunt een kopie van het paspoort of 
identiteitsbewijs van uw kind aan de school geven, dit is niet wettelijk verplicht. In het kader 
van de nieuwe wet op de persoonsgegevens geven de ouders bij inschrijving aan welke 
gegevens de school mag delen met anderen. 
 
3.2 De vorderingen van uw kind op school  
De leerkrachten houden nauwgezet de vorderingen van de leerlingen bij. Ze beoordelen 
huiswerk, mondeling of schriftelijk werk en werkstukken. De school maakt ook gebruik van 
toetsen om te bekijken hoe ver de leerlingen zijn met wat ze moeten leren/kunnen. Dit niet 
alleen op didactisch gebied, maar ook op het sociaal/ emotionele vlak. Naast de toetsen die 
horen bij de methoden of ander lesmateriaal worden ook algemene landelijke toetsen 
afgenomen. Die meten de resultaten los van de eigen leermethode. We gebruiken hiervoor de 
LOVS CITO toetsen. Met deze toetsen krijgt de leerkracht beter zicht op de resultaten van de 
eigen groep en van elke leerling. De uitslagen worden gebruikt voor het leerlingvolgsysteem, 
maar ook voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
We willen uiteraard dat de kinderen zich op elk niveau, positief ontwikkelen. Daarom hanteren 
we ook een instrument dat de ontwikkeling van uw kind weergeeft. Hiermee hebben wij en de 
ouders niet alleen goed zicht op de individuele ontwikkeling van een kind, maar ook op de 
ontwikkeling in verhouding tot een gemiddelde ontwikkeling.  
 
Een bijzondere vorm van toetsen vindt plaats in groep 7 en 8. De LOVS CITO entreetoets (gr. 
7) en de Centrale eindtoets (gr. 8). Deze centrale eindtoets wordt  eind april afgenomen. Het 
advies van de leerkracht speelt een belangrijke rol in de toelating tot een vorm van Voortgezet 
Onderwijs. 
Voor het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van individuele vorderingen van 
leerlingen gebruikt de school een leerlingvolgsysteem. Dit is een hulpmiddel om het onderwijs 
beter op de individuele leerling af te stemmen.  
Jaarlijks wordt een toetskalender samengesteld, waarin alle toetsen zijn opgenomen die van 
belang zijn voor het leerlingvolgsysteem. Periodiek worden toetsresultaten geanalyseerd. 
 
De Wonderwind houdt een leerlingenadministratie bij. Het betreft onder meer: 
inschrijfformulier, toetsgegevens, eventuele verslagen van observaties, speciale 
onderzoekgegevens, verslagen van oudergesprekken, een overdrachtslijst en de plannen 
voor extra hulp aan het kind. Ook worden er schriftelijke observaties toegevoegd over de 
sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding en taakaanpak. 
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Alle gegevens van de leerlingen komen in een leerlingdossier. U heeft als ouder/verzorger het 
recht om het dossier van uw kind in te zien, en kunt hierom een schriftelijk verzoek indienen 
bij de directie. Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk en wordt in een afgesloten ruimte 
bewaard.  
 
Bij overgang naar een andere reguliere basisschool of het voortgezet onderwijs, schrijft de 
school een onderwijskundig rapport. Ook bij verwijzing naar een speciale school voor 
basisonderwijs is een onderwijskundig rapport verplicht.  
 
Beleid overgang naar groep 3: 
Kinderen (4 jarigen) die voor 1 januari op school komen, zitten in groep 1. Na groep 2 zullen 
zij naar groep 3 gaan. Kinderen die na 1 januari op school komen, komen in de zogenaamde 
groep 0. Na de zomervakantie komen zij in groep 1, daarna groep 2 en vervolgens groep 3.  
De school bepaalt aan de hand van het leerlingvolgsysteem, waarin de gehele ontwikkeling 
van kinderen gevolgd wordt, of kinderen na 1,6 maanden groep 1 en 2 door kunnen naar 
groep 3. Zij moeten hier dus zowel op kennisniveau als op sociaal/emotioneel gebied aan toe 
zijn. 
 
 
3.3 Zorgstructuur 
Onze zorgstructuur is weergegeven in onderstaand schema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
Binnen de cirkel staat de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.  
 
We vinden het belangrijk om kinderen goed waar te nemen, te begrijpen en te volgen in hun 
ontwikkeling. We gebruiken hier onze observaties, toetsgegevens en gesprekken voor.  
 
Bij de organisatie van ons onderwijs wordt rekening gehouden met bovenstaande gegevens 
en krijgen deze gegevens een plaats in ons groepsoverzicht. In dit overzicht staan de 
kwantitatieve gegevens, kwalitatieve gegevens, en de onderwijsbehoeften. 
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Hoe de organisatie en de inzet van de  middelen is om tegemoet te komen aan de diverse 
onderwijsbehoeften, staat vermeld in het groepsplan. Groepsoverzichten worden gemaakt in 
oktober/ november en juni. De groepsplannen worden in juni,november en februari gemaakt. 
 
Intern handelen: 
Onder het intern handelen vallen zaken als: 

 De groepsbespreking 

 De leerlingbespreking (met intern begeleidster of in team op basis van intervisie) 

 Inschakelen externe deskundigen 

 Bespreking ondersteuningsteam  

 Video interactie 

 Observatie 
 

Uiteraard zijn er ook veel incidentele overleggen. Hiervoor kan het initiatief bij 
leerkracht/ouders/ IB-er en directie liggen. We streven er wel naar dit zoveel mogelijk binnen 
de structuur te voegen. 
 
Extern handelen: 
Hiervan is sprake als we vanuit externe deskundigheid hulp nodig hebben bij ons intern 
handelen (handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgerichte begeleiding) 
 
Kinderen met specifiek onderwijsbehoeften: 
Iedere leerling heeft individuele behoeftes. We spreken van specifieke onderwijsbehoeften als 
er sprake is van een leer- of ontwikkelingsachterstand van meer dan een jaar onderwijs (10 
dle’s). Deze kinderen kunnen met een individueel handelingsplan werken. Voor deze kinderen 
wordt een individueel ontwikkelingsprofiel opgesteld. 
 
Mocht ons handelen niet het gewenste resultaat opleveren en er sprake is van 
handelingsverlegenheid of zelfs handelingsonmogelijkheid, dan zal een procedure voor 
verwijzing plaats moeten vinden. (Zie passend onderwijs) 
 
3.4 Passend Onderwijs: 
Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een 
schoolondersteuningsprofiel(zie website) op te stellen waarin zij een beschrijving geven van 
de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven.  

OBS de Wonderwind kan de reguliere onderwijszorg(basisondersteuning) zelf bieden. Hierbij 
gaat het om de mogelijkheden die de school heeft om het onderwijs aanbod met behoud van 
kwaliteit aan te passen aan verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen op hun school.   
Bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften kijken we hoe we, samen met ouders en 
deskundigen, de kinderen kunnen begeleiden. 
Hierbij gaan we uit van ondersteuning  zo licht, tijdig, thuisnabij en passend mogelijk. Ook 
delen we de verantwoordelijkheid samen met  ouders en ketenpartners, zoals het CJG  
(Centrum voor Jeugd en Gezin). 
Het doel is een werkwijze te hanteren die adequaat, transparant en efficiënt is. 
Hulp is net als nu voor de leraar (bij- en nascholing, extra handen in de klas, speciale 
hulpmiddelen)  en voor de leerling  met een duidelijke ondersteuningsvraag (onderzoek of 
ondersteuning op schoolniveau; met behulp van ambulante begeleiding, speciaal 
(basis)onderwijs.  
Onder basisondersteuning behoren de zorgniveaus 1,2,3 en 4. Hierbij geven wij een 
opsomming van de interventies die bij de basisondersteuning horen, al dan niet in 
samenwerking met externen.   

• een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde 

intelligentie;   

• vroegtijdige signalering van leer- , opgroei- en opvoedproblemen;   

• zorg voor een veilig schoolklimaat; onder andere door inzet van de schoolregels.   
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• Zorg voor leerlingen met dyslexie beschreven in ons dyslexieprotocol;  

• aanpak voor sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen; door inzet 

van pestprotocol en vertrouwenspersoon;  

• een protocol voor medische handelingen (medicijnenprotocol);   

• onze school is rolstoeltoegankelijk.   

  

Afgestemd onderwijsaanbod  
Onze leerkrachten werken met 3 instructieniveaus (DIM-model). De leerlingen worden op 
basis van leerstijl en onderwijsbehoefte ingedeeld in niveaus.  
Door deze indeling ontstaan 3 (4) niveaus:   

1. Instructieonafhankelijke leerlingen: de leerlingen kunnen de doelen, zoals 

geformuleerd voor deze periode, bereiken en daarbij nog extra doelen behalen als 

verdieping en verrijking.   

2. Instructiegevoelige leerlingen (basisaanbod): de leerlingen kunnen de doelen zoals 

geformuleerd voor deze periode met de basisinstructie bereiken.   

3. Instructieafhankelijke leerlingen: de leerlingen kunnen de doelen zoals geformuleerd 

voor deze periode bereiken als zij daarbij extra ondersteuning krijgen in de vorm van 

extra instructie, begeleiding, oefening en lestijd.   

4. Individuele leerling (afzonderlijk benoemen):  

leerlingen met specifieke pedagogische en/of  

didactische behoefte (leerlingen met een  

ontwikkelperspectief (OPP).  

 
 
 
 
 

Ontwikkelingsperspectief 
Voor een leerling die op een vak een achterstand van meer dan 10 maanden heeft, is het 
opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht. Hierin wordt voor de leerling  beschreven 
welke ondersteuning en begeleiding hij/ zij nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het 
ontwikkelingsperspectief wordt door de internbegeleider in overleg met de ouders opgesteld. 
Voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het reguliere (basis) ondersteuningsaanbod 
zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching, is geen 
ontwikkelingsperspectief nodig. In een ontwikkelingsperspectief staat beschreven wat de 
verwachte uitstroombestemming van de leerling is en de onderbouwing daarvan.  
                                                                                                                                 
Binnen het team van de Wonderwind hebben we bekeken welke kinderen, die ondersteuning 
nodig hebben, we regulier onderwijs kunnen bieden: 

- Kinderen met  een niet al te zware vorm van dyslexie en dyscalculie. 

- Kinderen met geringe gedragsstoornissen zoals ADHD, ADD en PDD-NOS. 

- Kinderen met lichte lichamelijke handicaps. 

- Kinderen met geringe problemen t.a.v. werkhouding. 

Kinderen met zware gedrags- en/ of lichamelijke problemen kunnen wij niet begeleiden. Zij   
vallen binnen de zorgplicht van ons schoolbestuur. Na de aanvraag voor begeleiding dienen 
wij u binnen 6 weken  te informeren of we aan de aanvraag kunnen voldoen. 
 
Zorgplicht 
Ons schoolbestuur  BLICK moet voor iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een 
passende onderwijsplek  bieden.  Hierbij hebben zij hulp van het samenwerkingsverband Aan 
den IJssel. Zij is verantwoordelijk voor passende plekken: 
- in de reguliere basisscholen of; 
- op scholen voor speciaal basisonderwijs of; 
- voor leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 
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Dat kan zijn op een andere school in het regulier-  of speciaal basisonderwijs of het 
(voortgezet) speciaal onderwijs.  
Het ondersteuningsteam bepaalt wanneer een leerling kan worden toegelaten tot het speciaal 
basis onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 
Geschillen 
Natuurlijk kunnen er situaties ontstaan waarbij de verwachtingen van ouders en school 
uiteenlopen. Bijvoorbeeld wanneer wordt voorgesteld dat een leerling beter naar het speciaal 
onderwijs kan gaan of bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Als geen 
overeenstemming wordt bereikt over het ontwikkelingsperspectief, dan kunnen ouders de 
zaak voorleggen aan de (tijdelijke) geschillencommissie ontwikkelingsperspectief. Vanaf 1 
augustus 2014 wordt de taak van die commissie uitgebreid. Deze commissie doet dan een 
uitspraak in conflicten over plaatsing, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. 
 
 
3.5 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is 
het centrale punt waar (aanstaande) ouders, verzorgers en jeugd 
terecht kunnen met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het 
CJG werken professionals van de jeugdgezondheidszorg en 
jeugdhulp. Zij werken wijkgericht in teams, zodat zij Capelse jeugd en gezinnen zo goed 
mogelijk kunnen helpen.  
 
Jeugdverpleegkundige op school 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. In 
groep 2 wordt ieder kind uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Naast 
controle van de groei, ogen en oren, bespreekt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de 
ontwikkelingen en gezondheid van uw kind. In groep 7 volgt weer een gezondheidsonderzoek. 
Dit bestaat uit controle van de groei en een oogtest. Daarnaast is er een gesprek met de 
ouder en de leerling. Daarbij is er de gelegenheid om vragen te stellen, bijvoorbeeld over de 
naderende puberteit.  
 
Vaccinaties 
In het jaar dat kinderen 9 worden, krijgen ze een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. 
In het jaar dat meisjes 13 worden, krijgen ze een oproep om zich te laten vaccineren tegen 
baarmoederhalskanker (HPV).  
 
Jeugd- en gezinscoach op school 
Jeugd- en gezinscoaches werken in de wijk om ouders en kinderen te ondersteunen bij 
vragen rondom opvoeden en opgroeien. Dit kan op school, maar ook thuis of bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Samen met de jeugd- en gezinscoach wordt bekeken welke hulp het 
beste aansluit op uw vraag en zo nodig wordt er een hulpverleningsplan opgesteld. Soms is 
één gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. De coach kijkt samen met 
u naar wat u en uw kind nodig hebben, naar wat u zelf kunt doen en wie in uw naaste 
omgeving hierbij kan helpen. Indien nodig kan hij of zij u doorverwijzen of begeleiden naar 
intensievere specialistische hulpverlening.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over het opgroeien of opvoeden van uw kind? U kunt altijd bij ons terecht. Hoe 
klein en simpel uw vraag misschien ook lijkt, wij helpen u graag. U kunt ons bellen, e-mailen of 
langskomen op één van onze spreekuren. Jongeren kunnen uiteraard ook zelf terecht met 
hun vragen bij het CJG. Zowel de jeugdgezondheidszorg als jeugdhulp hebben 
inloopspreekuren op verschillende locaties in de wijk. Ook sluiten wij vaak aan bij een SOT 
(School Ondersteunings Team) om samen met u en de school te bespreken op welke wijze 
wij u en uw kind het beste kunnen helpen.  
 
 

http://cjgcapelleaandenijssel.nl/jeugdgezondheidszorg/
http://cjgcapelleaandenijssel.nl/jeugd-gezinscoaches/
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Trainingsaanbod 
Het CJG heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen, bijvoorbeeld over 
opvoeden en weerbaarheid. Op onze website kunt u allerlei informatie, nieuwsberichten en 
online folders vinden. 
 
3.6 SMW 
Vanuit het CJG is er ook een jeugd- en gezinscoach aan de school verbonden, Jan de Haan. 
Na toestemming van ouders kan hier, indien nodig, een beroep op gedaan worden. De SMW 
kan ook deelnemen aan het ondersteuningsteam op school. 
 
3.7 Organisatie  van  de  leerlingbegeleiding binnen  onze  school 
Onze interne begeleidster coördineert alle werkzaamheden die met 'zorgbreedte' 
samenhangen. 
 
Zij heeft taken zoals: 

 planning schooltoetsen, 

 evalueren en interpreteren opbrengsten/ groepsoverzichten/ plannen, 

 planning leerling-besprekingen/ groepsbesprekingen, 

 adviseren/begeleiden van leerkrachten, 

 op orde houden van de leerling-dossiers en zorgmappen, 

 beheren orthotheek, 

 contacten onderhouden met externe zorginstanties, 

 participeren in samenwerkingsverbanden, 

 directie adviseren inzake zorgbeleid, 

 deelnemen aan het ondersteuningsteam. 
 
3.8 Naar het voortgezet onderwijs 
Wanneer uw kind in groep 8 zit, dan krijgt hij/zij samen met ouders 
uitgebreide informatie over de verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs via een scholenmarkt die wordt georganiseerd in Capelle aan 
den IJssel. Meerdere scholen voor openbaar voortgezet onderwijs 
presenteren zich bij deze gelegenheid. De kinderen van onze school 
worden daarbij in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan 
vertegenwoordigers van diverse scholen. 
Ook is er een informatieavond, waarop er een algemene voorlichting over 
de diverse vormen voor voortgezet onderwijs wordt gegeven.  
Er vindt een bezoek plaats(onder schooltijd) door de kinderen van groep 8 aan diverse 
openbare scholen voor voortgezet onderwijs.  
De schoolkeuze wordt bepaald door:                                                                                                                                
- het kind en zijn ouders;                                                                                                                                                   
- het advies van de school;                                                                                                                                                                                     
- de centrale eindtoets (zie hieronder);                                                                                                                                                  
- de betreffende school voor voortgezet onderwijs. 
De overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school is gewijzigd. Het 
schooladvies is nu bepalend voor de keuze van een voortgezet onderwijs type. De eindtoets 
wordt nu in april afgenomen. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te 
bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score 
die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies 
heroverwogen en zo nodig bijgesteld.                  
De school is verplicht om alle leerlingen uit groep acht mee te laten doen aan een eindtoets, 
behalve voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets PO wettelijk 
niet verplicht, maar  mogen wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets.                                                                                          
Het gaat om:                                                                                                                                            
-Zeer moeilijk lerende leerlingen.                                                                                                              
-Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie “het zeer moeilijk lerend zijn” één van de 
handicaps is.                                                                                                                                                                                          

http://cjgcapelleaandenijssel.nl/cursussen-trainingen/
http://cjgcapelleaandenijssel.nl/
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-Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal 
onvoldoende  beheersen.                                                                                                                           
Leerlingen die het schooladvies praktijkonderwijs krijgen zijn niet per definitie uitgezonderd 
van verplichting op een eindtoets. Het CvTE krijgt vragen over de ontheffingsgronden op 
grond waarvan leerlingen zijn uitgezonderd van de eindtoetsverplichting en hoe dit zich 
verhoudt tot zaken als passend onderwijs en het ontwikkelingsperspectief (OPP).  
Ouders kunnen dus niet eisen dat hun kind niet hoeft mee te doen.  Het schooladvies is nu 
bepalend voor de keuze van een voortgezet onderwijs type.  
 
 
Data centrale eindtoets 
De centrale eindtoets vindt plaats van dinsdag 15 t/m donderdag 18 april 2019. De afgelopen 
jaren hebben we de Cito eindtoets gebruikt. Kinderen werden gedurende drie dagen getoetst. 
De uitslag van de centrale toets wordt na de meivakantie verwacht. Dit geldt voor alle regio's 
in Nederland. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een 
bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen. 
Scholen zijn vrij in de keuze van de eindtoets. Bij het ter perse gaan van de schoolgids is nog 
niet duidelijk voor welke eindtoets de Blick-scholen kiezen. Zodra dat bekend is, laten we u 
dat weten, evenals de toetsprocedure en de verwachte datum van de uitslag. 
 
 De inspectie houdt een bredere groep buiten beschouwing in de berekening voor de 
schoolopbrengst, dan de groepen die bij ‘uitzonderingen’ vermeld staan. Het gaat om de 
volgende groepen:                                                                                                                                                                     
•    leerlingen met een ontheffingsgrond, maar dan met IQ lager dan 80, 
•    leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, 
•    leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen, 
•    leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd. 

Het afgelopen jaar heeft de Wonderwind alle kinderen gewoon meegeteld en de gemiddelde 
toetsscore kwam daardoor precies uit op het landelijk gemiddelda, waar dat anders een punt 
hoger zou zijn geweest. 

Adviesgesprekken                                                                                                                                                                  
De leerkrachten van groep 8 voeren de adviesgesprekken. Zij maken een onderwijskundig 
rapport voor de betreffende school voor voortgezet onderwijs. Naar behoefte vindt er 
rechtstreeks contact plaats tussen de leerkracht van groep 8 en een vertegenwoordiger van 
het voortgezet onderwijs. 
Na het verlaten van onze school volgt er een terugkoppeling over de vorderingen van oud-
leerlingen, vanuit nagenoeg alle takken van het voortgezet onderwijs gedurende meerdere 
jaren. 
 
3.9 Contact met ouders 
Met ouders is er in ieder geval contact over hun kind naar aanleiding van het rapport. Mochten 
ouders tussentijds informatie willen over de vorderingen, kan hiervoor altijd een afspraak 
gemaakt worden. Het kan ook zijn dat er thuis zaken spelen die belangrijk zijn voor uw kind. 
Ook dan maken we graag een afspraak met u. Korte mededelingen (van beide kanten) 
kunnen ook telefonisch. Dit graag voor of na schooltijd. Als de deur open gaat willen we er zijn 
voor uw kind! 
In een extra zorg traject wordt er overlegd met ouders. Moet er nader onderzoek gedaan 
worden, dan hebben we daar uw toestemming voor nodig.  
In eerste instantie is het contact over uw kind met de groepsleerkracht. Is er extra zorg nodig 
dan is vaak ook de intern begeleidster bij een gesprek aanwezig. In sommige gevallen kan het 
ook zijn dat de directie bij een gesprek is. 
 
 
 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-en-directies/voorbereiding/uitzonderingen/
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3.10 Vertrouwenspersonen 
BLICK heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om ouders, 
leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen.  
Beide personen zijn direct bereikbaar via: 
a.         Hun centrale e-mailadres: evp@cedgroep.nl 
b.         BLICK op onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel (schriftelijk via een 

 gesloten envelop o.v.v. vertrouwenspersoon).  
            De envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon. 

De contactpersoon op school is mw. Anita Smit. 
 
U kiest voor een basisschool en hoopt dat uw kind zich daar in een veilig omgeving 
kan ontplooien en dat er een goede basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling 
van uw kind. Wanneer u hier aan twijfelt of vindt dat er geen sprake van is, schroom 
dan niet om contact met een van hen op te nemen. Samen met u kijken zij dan hoe zij 
hierin eventueel ondersteuning kunnen bieden.  Probeer het wel altijd eerst met de 
betreffende persoon op school af te spreken, zie klachtenregeling. 

 

mailto:evp@cedgroep.nl
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4. De organisatie van het onderwijs 
 
4.1Het team     
                                                                                                                
Het team van De Wonderwind bestaat uit groepsleerkrachten, leerkrachten in opleiding, 
onderwijsassistenten, een intern begeleider, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een 
vakleerkracht muziek, onderwijsondersteunend personeel en een directeur.  
Anita Smit is als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Als er specifieke 
begeleiding nodig is van leerlingen dan zorgt zij voor de afstemming hiervan. Anneke van der 
Ven is directeur.  
Ons team wordt regelmatig uitgebreid met experts op een bepaald vakgebied. 
Verder werken we op school met een jeugd- en gezinscoach(CJG). 
Onze school wordt voor ICT zaken ondersteund door een bovenschoolse ICT-er. 
 
Omdat we ons vak belangrijk vinden, leiden we nieuwe collega's op. U komt op de 
Wonderwind regelmatig studenten tegen, die het onderwijsvak komen leren. Wij zijn niet 
alleen een leerschool voor de studenten aan de pedagogische academie, maar ook voor 
studenten vanuit het MBO. Als school nemen we in principe alleen studenten aan met een 
onderwijsgerelateerde opleiding, maar ook oud-leerlingen zijn welkom voor een 'snuffelstage'. 
 
4.2 Schooltijden 
We hanteren de volgende schooltijden:  
Groep 1 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 u. en 13.00 - 15.00 u. 
Woensdag: 8.30 –11.30 uur, ‘s middags vrij. 
De groepen 7 en 8 hebben op maandag les tot 15.15 uur, in verband met gymlessen. 
 
De deuren gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Het MFC gebouw heeft vele 
deuren. De in- en uitgang voor school is de deur aan de zijde van het schoolplein. 
Bij het uitgaan van de school verzoeken wij u om aan de rand van het schoolplein te wachten. 
De onderbouw groepen gaan op een vaste plaats staan en de kinderen mogen pas gaan als 
de leerkracht de ouder(s)/ verzorger(s) ziet. Op deze wijze houdt de leerkracht het overzicht. 
 
Afwijkende tijden:  
 
Op obs de Wonderwind krijgen de kinderen per jaar 940 uur les, in hun hele 
basisschoolperiode is dat minimaal 7520 uur.  
 
Het schooljaar 2018/2019 hebben we drie lesvrije dagen.  
Vrijdag 22-12-2018, woensdag 06-02-2019 en maandag 01-07-2019. Vrijdag19-07-2019 is 
een calamiteitendag. Mocht er gedurende het schooljaar onverwacht een lesdag uitvallen dan 
wordt 19 juli een gewone lesdag. U wordt vriendelijk verzocht hier bij eventuele planning van 
vakanties rekening mee te houden. 
  
Naast bovengenoemde lesvrije dagen zijn de leerlingen vrij tijdens de studiedagen van het 
team. 
Deze zijn op maandag 19-11-2018, vrijdag 22-02-2019, maandag 18-03-2018 en woensdag 
10-07-2018  
 
 
4.3 De Edu+groep 
Op de Wonderwind krijgen cognitief getalenteerde kinderen op dinsdagochtend extra  
aandacht in de Edu+groep. In deze groep worden didactische uitdagingen geboden,  
sociale vaardigheden ontwikkeld en willen we kinderen leren hun talenten meer in  
te zetten. In de plusklas leren kinderen daarnaast verantwoordelijkheid te nemen voor  
het huiswerk. Studievaardigheden krijgen in deze groep extra aandacht. 
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4.4 De begeleiding en inzet van stagiaires  
De Wonderwind biedt studenten van de PABO (Pedagogische Academie voor Basis 
Onderwijs) en stagiaires onderwijsassistent de gelegenheid om stage te lopen. Zo kan het 
voorkomen dat in de klas van uw kind, een student onder verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht les geeft om praktijkervaring op te doen.  
 
 
4.5 Huiswerk 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op de basisschool te maken krijgen met “huiswerk”. 
Dit aan de ene kant om kinderen goed voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs, maar 
ook om een brug te slaan tussen school en huis.  
We vinden een goede samenwerking tussen u en school erg belangrijk. We vragen de 
kinderen al vanaf groep 1 om in o.a. het kader van een bepaald thema, aanvullende 
materialen van thuis mee te nemen. Dit bijvoorbeeld voor een thematafel of voor een 
vertelbeurt/ presentatie. 
Verder kunnen kinderen werk mee naar huis krijgen om zaken extra in te oefenen en vanaf 
groep 5 wordt er structureel huiswerk meegeven voor wereldoriëntatie. De hoeveelheid werk 
verschilt per leerjaar. 
Ook zit er wat huiswerk vast aan het voorbereiden van een spreekbeurt (vanaf groep 5), de 
boekbespreking, de nieuwskring en maken de kinderen vanaf groep 6 werkstukken voor 
wereldoriëntatie.  
 
Huiswerktips voor ouders: 
Vraag aan uw kind over welk onderwerp gewerkt wordt in de klas (vaak staat dit ook vermeld 
in de WonderWeetjes en op Klasbord). 
Kijk met uw kind of u materialen heeft die met het onderwerp te maken hebben en die door 
school geleend kunnen worden of waar uw kind over kan/ mag praten op school. 
Praat met uw kind over het huiswerk, bespreek ook wanneer uw kind het huiswerk gaat 
maken. Bijvoorbeeld een vast tijdstip en of vaste dag. 
Voor het maken van een spreekbeurt krijgen de kinderen een “werkwijzer”. Bespreek dit met 
uw kind en kijk samen hoe informatie verzameld kan worden (bijvoorbeeld bij bibliotheek of 
museum o.i.d.) En, doe voor, doe mee, maar laat hen vooral zelf het werk doen. Ze hebben 
nu immers de tijd om te leren! 
 
4.6 Computers 
Op onze school wordt gewerkt met computers. Op deze computers staan methodegebonden 
software en extra ondersteunende programma’s. Ook kunnen de computers gebruikt worden 
voor het opzoeken van informatie. Er is een netwerk aangelegd. Wij werken sinds januari 
2016 met laptops, tablets en chromebooks ongeveer 60 in getal. Daarnaast werken de 
kinderen met camera's en andere digitale opname materialen (waaronder film en geluid)  ter 
voorbereiding van hun presentaties. 
In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord, in de plusklas met een 
touchscreen. 
 
4.7 Rapportage / 10 minuten gesprek 
Om u goed op de hoogte te houden van de individuele ontwikkeling van uw kind, hebben we 
vaste rapportage momenten. Alle groepen krijgen 2 keer per jaar het portfolio mee, dat wordt 
besproken tijdens een ouder-kind gesprek met de leerkracht. Eind september wordt u 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u over uw 
zoon(s)/dochter(s), zodat wij uw kind(eren) nog beter kunnen begeleiden. U kunt op deze 
avond ook vragen stellen aan de leerkracht. De avond is in eerste instantie niet bedoeld om 
didactische gegevens te bespreken. Deze komen later in het jaar  aan bod tijdens de 
portfoiliogesprekken.  
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4.8 Ziekmelden 
Indien uw kind door ziekte of anderszins verhinderd is de school te bezoeken, dan verzoeken 
wij u dit  aan ons te melden. Dit kan telefonisch tussen 7.30 uur en 8.15 uur, of  persoonlijk/ 
schriftelijk bij de leerkracht. Bij voorkeur niet per e-mail, omdat deze niet altijd op tijd gelezen 
kan worden.  
Alleen op deze manier kunnen we er van verzekerd zijn dat een kind daadwerkelijk op de plek 
is waar het hoort te zijn. Als wij niets over  een leerling vernomen hebben, maar die wel 
missen bellen wij de ouders/ verzorgers op ter controle. 
De teamleden houden het verzuim van leerlingen bij. Als een kind afwijkend verzuim vertoont, 
nodigen we de ouders/ verzorgers uit voor een gesprek. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld 
aan de leerplichtambtenaar. 
 
4.9 Leerplicht 
De leerplicht geldt voor kinderen vanaf hun vijfde verjaardag. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet 
leerplichtig en vallen dus buiten deze wettelijke regels. Is een vierjarige echter ingeschreven 
op een school, dan bestaat er wel de verplichting deze school regelmatig te bezoeken. Het 
spreekt voor zich, dat ze bij afwezigheid eveneens worden afgemeld. Vanaf 5 jaar zijn 
kinderen leerplichtig en dan gelden ook de regels van de Leerplichtwet.  
 
4.10 Extra verlof 
Naast de normale schoolvakanties is het mogelijk een verzoek in te 
dienen voor verlof. De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra 
verlof toe te kennen voor bijzondere of gewichtige omstandigheden. Dat 
zijn omstandigheden, die zich onverwacht en ongewild voordoen zoals 
(in alle gevallen dient bewijs overlegd te worden): 

 Verhuizing: de leerplichtwet stelt hiervoor één dag beschikbaar. 

 Het bijwonen van het huwelijk, een ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of 
aanverwanten.  

 Een 25-, 40-, of 50 jarig jubileum op het werk van de ouders/grootouders. 

 Een 12 ½-, 25-, 40-, 50-, of 60 jarig huwelijksfeest van ouders/grootouders. 
 
De wet kent twee soorten verlof: 

1. een periode tot en met 10 dagen.  
2. een periode langer dan 10 dagen. 
3.  

In het eerste geval heeft u toestemming van de directie nodig. Is de periode langer dan 10 
dagen, dan moet de leerplichtambtenaar van de gemeente Capelle aan den IJssel daarin 
eveneens toestemmen. Een aanvraag voor verlof langer dan 10 schooldagen moet worden 
ingediend bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Capelle aan den IJssel. 
 
Extra vakantieverlof kan alleen worden gegeven als de leerling door het specifieke beroep van 
een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Het 
specifieke beroep moet aangetoond worden met een werkgeversverklaring.  
Extra vakantieverlof wordt niet verleend voor de eerste twee weken van het schooljaar. 
 
Aanvraagformulieren ‘Extra verlof’ zijn op school verkrijgbaar en via de website. Eventuele 
achterstand in de leerstof opgelopen in een verlofperiode, kan de school niet worden 
aangerekend. Er wordt voor deze periode geen vervangend werk meegegeven.  
Een verzoek om verlof dient minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd te worden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Capelle aan den IJssel  
tel. 010-2848499. Leerplichtconsulent van obs de Wonderwind is de heer Ruby Vrijmoet, 010-
2848247. E-mail: r.j.vrijmoet@capelleaandenijssel.nl.  
 
4.11 Vrij op niet-christelijke, religieuze feestdagen 
Ouders kunnen hun kinderen op dergelijke feestdagen thuishouden, indien de aard van die 
feestdagen schoolbezoek uitsluit. U dient dit wel via het verlofformulier aan te geven 
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(minimaal 8 weken van tevoren). Met Islamitische, Hindoe en Joodse organisaties is 
afgesproken welke feestdagen daarvoor in aanmerking komen. 
 
4.12 Medicijngebruik 
Binnen onze school is een aantal leerlingen dat medicijnen inneemt, dan wel toegediend 
krijgt. De ouders blijven voor medische zorg zelf verantwoordelijk. Zij zullen de leerkracht 
hierover, ook bij verandering, dienen te informeren. Dit kan ook het geval zijn bij medische 
zorg die nodig is bij calamiteiten, zoals een pinda-allergie, waarbij we ouder(s)/ verzorger(s) 
van een hele groep informeren en om hun medewerking vragen.  
Voor leerlingen met specifieke medische zorg vullen de ouders een formulier in met de 
medische gegevens. Het kan zijn dat onze school de medische zorg niet kan bieden tijdens 
uitstapjes, schoolreis of schoolkamp. Onze school verzoekt dan aan de ouder om het kind 
zelf te begeleiden tijdens  één van de bovengenoemde activiteiten. Ook een ouder kan dit 
zelf aangeven met een recente  medische verklaring. 
 
 
4.13 Buitenschoolse en tussen schoolse opvang 
 
Tussen schoolse opvang door De Tafel Van (TSO). 
Voor de leerlingen van onze school is er de gelegenheid om op school over te blijven. 
 De Stichting de Tafel Van. zorgt er voor dat uw kind op een goede manier wordt begeleid 
tijdens de middagpauze. Uw kind krijgt voldoende tijd om te lunchen. De lunch is niet 
inbegrepen. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school. De Tafel Van zorgt voor 
goede begeleiding tijdens de overblijf.  
Na de lunchtijd is er ruimte voor (buiten)activiteiten. 
  
Hoe werkt het? U kunt uw kind heel eenvoudig aanmelden voor de tussenschoolse opvang 
(TSO). Op www.stichtingdetafelvan.nl kunt u uzelf en uw kinderen kosteloos registreren via 
het portaal van De Tafel Van. Deze registratie is eenmalig. U kunt vervolgens digitaal strippen 
kopen via de website met een minimum van 10 strippen en een maximum van 100 strippen. 
De betaling vindt plaats via iDEAL. Uiteraard op een veilige manier.  
Uw kind aan- en afmelden Als u ervoor kiest om per dag te bepalen of uw kind overblijft, moet 
uw kind vóór 09.00 uur die dag aangemeld zijn. Als uw kind niet tijdig is aangemeld, kan het 
die dag niet overblijven. Komt uw kind onverwacht niet naar de overblijf? Vóór 09.00 uur ’s 
morgens kunt u dit aanpassen in het portaal van De Tafel Van. De strip wordt dan weer aan 
uw saldo toegevoegd.  
Heeft u meerdere kinderen? De strippen staan op uw naam, niet op de naam van uw kind. Als 
u meerdere kinderen wilt laten overblijven, kan dit met dezelfde strippenkaart betaald worden. 
Hoe meer strippen u inkoopt, hoe goedkoper het wordt. Heeft u aan het einde van het 
schooljaar strippen over? Geen probleem. Uw strippen blijven gewoon staan tot het volgend 
schooljaar.  
 
Wat kost een strip?   
10 strippen = € 3,50 per strip   
20 strippen = € 3,45 per strip   
30 strippen = € 3,40 per strip  
40 strippen = € 3,35 per strip   
100 strippen = € 3,30 per strip  
  
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingdetafelvan.nl of maak gebruik van 
het contactformulier op www.stichtingdetafelvan.nl.  
 
Voorschoolse- en naschoolse opvang door IJsselkids (VSO). 
In het gebouw zit een afdeling van de Stichting IJsselkids. Zij verzorgen voor en naschoolse 
opvang.  
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Zita Roest is de locatiemanager van de VSO. U kunt haar, behalve op maandag en vrijdag, 
dagelijks bereiken via telefoonnummer 010 - 2022514. Voor dringende zaken kunt u haar 
bereiken op telefoonnummer 06 – 46703818. 
Kinderen moeten van tevoren zijn aangemeld als u gebruik wilt maken van deze faciliteit, ook al 
is het maar af en toe.  
IJsselkids B.V. verzorgt de VSO vanaf 7.30 uur. Deze opvang is er gedurende de 
schoolweken. Klanten van de naschoolse opvang kunnen ook VSO afnemen in de 
vakantieweken. Wilt u van de VSO gebruik maken, dan kunt u daarvoor een inschrijfformulier 
ophalen op KC de Toverburcht. U kunt kiezen voor een abonnement voor vaste dagen of een 
strippenkaart voor incidentele opvang. Voor informatie over tarieven en inschrijven kunt u 
terecht op de site www.ijsselkids.nl 
 
Strippenkaart ( incidentele opvang):  
Indien u  incidenteel gebruik maakt van de VSO kunt u een strippenkaart kopen.  

 De strippenkaart is de gehele schoolperiode geldig. Indien u aan het eind van een 
schooljaar strippen over heeft, neemt u die mee naar het volgende schooljaar. 

 U schaft een strippenkaart aan door het inschrijfformulier in te vullen. Na 
ondertekening en inlevering wordt het verschuldigde bedrag geïnd via een eenmalige 
machtiging. De strippenkaart blijft op de vestiging. 

 De strippenkaart is de gehele schoolperiode geldig. Indien u aan het eind van een 
schooljaar strippen over heeft, kunt u die dus meenemen naar het nieuwe schooljaar. 

 Wanneer u gebruik wilt maken van uw strippenkaart, dan dient u uw kind vooraf aan te 
melden bij de VSO. Dit kan telefonisch op 010-2022514 of 
toverburcht.tso@ijsselkids.nl.Tarieven vindt u op de website www.ijsselkids.nl  

 
De NSO van IJsselkids is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot einde 
basisschool. Deze opvang vindt plaats na schooltijd, tijdens de schoolvakanties en op 
dagdelen dat de school gesloten is. 
BSO de Toverburcht is gevestigd in een vleugel van het basisschoolgebouw waar tevens de 
VSO en TSO plaatsvindt. U kunt ons vinden op het Solisplein 19 of telefonisch bereiken via 
telefoonnummer 010-2022514. De pedagogisch medewerkers zijn tijdens de schoolweken 
aanwezig van 11.30 uur tot 18.30 uur en buiten de schoolweken zijn wij geopend van 
7.30/8.00 uur tot 18.30 uur. De locatiemanager van KC de Toverburcht  is Zita Roest. Zij is 
tevens te bereiken via haar mobiele nummer 06-46703818. 

 
U kunt zich ook inschrijven via onze site www.ijsselkids.nl Hier vind u ook alle overige 
informatie. 

 
Voor de VSO en NSO geldt dat u recht heeft op  tegemoetkoming kinderopvangtoeslag. De 
hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen. Voor een berekening van de 
voor u te verwachten netto kosten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de 
afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang. U kunt hiernaar ook informeren bij de 
belastingdienst (tel: 0800-0543 of  www.belastingdienst.nl) en bij uw werkgever. 
 
Voor al onze opvangsoorten gelden de regels uit het plaatsingsbeleid. U kunt dit stuk 
verkrijgen via de locatiemanager. 
 
 
Andere mogelijkheden: 
Er is in de omgeving van school een aantal aanbieders van kinderopvang 9voor- tussen en 
naschoolse opvang). We noemen o.a. het Kinderparadijs Rivium, BSO Fascinatio en de 
gastouders in Capelle aan den IJssel. Met de stichting IJsselkids hebben wij een convenant 
afgesloten. Wij hebben regelmatig overleg en met hen is het jaarprogramma afgesproken. 
We maken u erop attent dat organisaties voor kinderopvang soms helaas moeten werken met 
wachtlijsten. Zorg ervoor dat u uw kind desgewenst op tijd aanmeldt.  
 
 

http://www.ijsselkids.nl/
mailto:toverburcht.tso@ijsselkids.nl
http://www.ijsselkids.nl/
http://www.ijsselkids.nl/
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Adressen: 
BSO Kinderparadijs   Sport BSO Fascinatio                     
Rivium Oostlaan 21-29  Fascinatio Boulevard 1152 
2909 LL Rotterdam   2909 VA Capelle aan den IJssel 
010-2205699    010-2261962/06-18430635 
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5. Ouders 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij school. Een goed contact 
tussen ouders en school is noodzakelijk voor het welbevinden van kinderen. Daardoor zijn 
leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en begrijpen. Door dit contact weten 
de ouders ook beter waar de leraren en leerlingen zich op school mee bezig houden. 
Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen ouders en de school. 
 
Wat kunnen ouders van de school verwachten? 

 de school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen, 

 de school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school, 

 naast het aanbrengen van kennis heeft de school een aanbod voor sociale vaardigheden, 
en volgt de sociaal/ emotionele ontwikkeling, 

 de school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten, 

 de school werkt met een gedragsprotocol, 

 de school zal doen wat binnen haar vermogen ligt om de leerlingen op een zo hoog 
mogelijk niveau te laten functioneren, 

 de school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of deze 
juist te gemakkelijk vindt, 

 de school informeert ouders via: 
- de informatieavond aan het begin van het schooljaar 
- het kennismakingsgesprek in september 
- het portfoliogesprek 
- klasbord 
- telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is 
- de schoolgids 
- de kalender 
- de tweewekelijkse nieuwsbrief (WonderWeetjes) 
- de website. 

 
Wat verwacht de school van ouders? 
De school verwacht van ouders dat: 

 ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school zijn 

 ze er zorg voor dragen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen 

 ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn op de 
contactmomenten (informatieavond/ rapportgesprekken) 

 ze belangstelling tonen voor het schoolwerk 

 ze een positieve schoolhouding bijbrengen 

 ze toezien op het regelmatig en goed maken van huiswerk 

 ze tijdig en op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven op school 

 ze de leerplicht nakomen 

 ze met respect over school praten 

 ze zich houden aan het gedragsprotocol van BLICK 

 ze zich houden aan gemaakte schoolafspraken 

 ze zich naar draagkracht inzetten als hulp bij specifieke schoolactiviteiten.  
 
Er zijn ook nog andere manieren om bij school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting 
nemen in de oudervereniging of de medezeggenschapsraad en/ of zich melden als ouderhulp. 
 
Als bijlage vindt u de afspraken met betrekking tot ouderhulp. Zie bijlage 2. 
 
 
 
 



Schoolgids obs De Wonderwind. De openbare school met internationale klasse. 

pagina 31 

 

5.1 Oudervereniging  
De Oudervereniging is een enthousiaste groep betrokken ouders die samen met de 
leerkrachten en directie leuke activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij beheren tevens de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De Oudervereniging is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. De regels die voor de Oudervereniging gelden zijn vastgelegd 
in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  
 
Bij inschrijving van uw kind op obs de Wonderwind wordt u automatisch lid van de 
Oudervereniging als u de inschrijving ondertekent. 
 
De vergaderingen van de Oudervereniging zijn openbaar en worden circa 5 keer per jaar 
gehouden. De vergaderdata worden bekend gemaakt via de schoolkalender.  
Op de jaarlijkse algemene informatie avond van de school is tijd ingeruimd voor de 
Oudervereniging. Dan doet de Oudervereniging verslag van de activiteiten in het 
voorafgaande jaar (jaarverslag) en wordt het activiteitenprogramma (jaarplan) voor het 
komende jaar gepresenteerd. Andere vaste agendapunten van de Algemene Ouderavond zijn 
het financieel jaarverslag, de begroting en de vaststelling van de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2016-2017 was die bijdrage € 65,00 per kind inclusief 
schoolreis (exclusief kamp groep 7/8). 
 
In de Ouderverenigingvergaderingen wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen: 

 Festiviteiten en andere buitenschoolse activiteiten 

 De algemene ouderavond 

 Jaarverslag, financieel jaarverslag, begroting en ouderbijdrage  
 
De Oudervereniging en de leerkrachten organiseren elk schooljaar een groot aantal 
activiteiten voor de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: activiteiten in het teken van de 
Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, lentebal, schoolreis/ schoolkamp, afscheid 
groep 8, eindfeest, sporttoernooien, Koningsspelen enz. 
 
De buitenschoolse activiteiten worden niet bekostigd uit het door de overheid verstrekte 
schoolbudget maar worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige 
ouderbijdrage wordt elk schooljaar op voorstel van de Oudervereniging vastgesteld tijdens de 
algemene ouderavond. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar zonder de 
inkomsten uit de ouderbijdrage kunnen de buitenschoolse activiteiten niet georganiseerd 
worden. De Oudervereniging vertrouwt erop dat u de ouderbijdrage betaalt voor de activiteiten 
waaraan uw kind kan meedoen gedurende het schooljaar.  
Met het woord vrijwillig wordt expliciet de status van de ouderbijdrage aangegeven. OBS de 
Wonderwind  vraagt een bijdrage voor twee soorten activiteiten: 

 Extra activiteiten die onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma, maar waar de 
overheid financieel niet aan bijdraagt. (verplichte deelname), 

 Extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma (geen 
verplichte deelname). 

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet verplicht is, dan heeft de 
school de mogelijkheid om uw kind uit te sluiten voor deze activiteit. 
Het betreft hier de activiteiten: 

 Het bal 

 De schoolreis/schoolkamp(deels betaald vanuit de ouderbijdrage).  
Uw kind dient wel aanwezig te zijn gedurende de verplichte schooluren, wanneer uw kind niet 
deelneemt aan de activiteit. OBS de Wonderwind zorgt voor opvang van uw kind tijdens de 
schooluren. 
Wanneer u betalingsproblemen hebt, kunt u bij Stichting Leergeld Capelle informeren of u in 
aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming. 
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De Oudervereniging wil graag weten wat er leeft onder de ouders en vindt een goede 
communicatie met de ouders heel belangrijk. U kunt de leden van de Oudervereniging altijd 
aanspreken in de gang of op het schoolplein met vragen of opmerkingen. Op de jaarkalender 
vindt u ook de samenstelling van de oudervereniging. 
 
5.2 Medezeggenschapsraad (MR) 
In de medezeggenschapsraad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd.  
De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar, na hun zittingsperiode treden 
zij af en zijn zij herkiesbaar. 
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die met de school te maken 
hebben. De MR is bevoegd over deze aangelegenheden, ongevraagd, voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en 
onderling overleg in de school. De vergaderingen zijn openbaar. 
 
De MR heeft in een aantal zaken adviesrecht en soms zelf instemmingsrecht. 
 
De MR wordt in de gelegenheid gesteld, advies uit te brengen over zaken met betrekking tot:  

 Aanstelling, ontslag en taakverdeling van het personeel. 

 Het beleid ten aanzien van de leerlingen, materiële exploitatie, instandhouding. 

 Jaarrooster. 
 
Het bestuur vraagt om instemming van de MR voor de door hen voorgenomen besluiten met 
betrekking tot: 

 De aangelegenheden betreffende de verandering van de doelstellingen van de school. 

 Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. 

 Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de 
school. 

 Regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
Vanuit de MR is de school vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad). Een deel van de voorgenomen besluitvorming op bestuursniveau 
wordt voorgelegd aan de GMR (advies/ instemming).  
 
5.3 Klachtenregeling 
Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u dit met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen 
niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie. In een open sfeer zal geprobeerd worden een 
goede oplossing voor het probleem te vinden. Als een probleem niet wordt opgelost of niet 
bespreekbaar is, dan kunnen de ouders een beroep doen op de klachtenregeling. Naast de 
contactpersoon heeft het schoolbestuur ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon 
aangesteld.(zie 3.10). Deze medewerker onderzoekt de klacht. De vertrouwenspersoon 
handelt – indien mogelijk - de zaak af. Als de vertrouwenspersoon oordeelt dat het om een 
ernstige klacht gaat, kan zij het bestuur adviseren de "Landelijke Klachtencommissie voor het 
Openbaar Onderwijs" in te schakelen. De contactpersoon verwijst en begeleidt u naar de 
vertrouwenspersoon. Indien u rechtstreeks met de vertrouwenspersoon contact wil opnemen, 
kan dit ook.  
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld 
is er een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief). 
 
5.4 Gedragsprotocol 
Een belangrijke pijler van het openbaar onderwijs is respect hebben voor elkaar. Hiervoor zijn 
door BLICK de volgende algemene omgangsregels opgesteld: 

 Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen gedrag. 

 Men is te allen tijde aanspreekbaar op het eigen gedrag, men staat hiervoor open. 

 Het aanspreken op het gedrag vindt altijd plaats op een correcte wijze. 

 Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om en zijn beleefd 
tegenover elkaar. 
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 Men gaat voorzichtig om met de spullen van een ander. 

 Conflicten en conflictsituaties worden in de kiem gesmoord en door praten opgelost. 

 Iedereen houdt zich aan de gestelde regels en afspraken die op de scholen gelden. 

 Leerlingen worden op een correcte wijze gecorrigeerd. 

 Wanneer er sprake is van het overschrijden van de gedragsregels die op de scholen 
gelden, werken ouders en school nauw samen aan de oplossing van dat probleem. 

 Ouders ondersteunen de gedragsregels op de school en werken mee aan de handhaving 
van deze gedragsregels. 

 In moeilijke situaties wordt in eerste instantie de hulp ingeroepen van teamleden en/of de 
directie. Als dat te weinig of geen verbetering geeft, kan de hulp van externe instanties 
worden ingezet. 

 In extreme en complexe situaties – wanneer de goede voortgang van het onderwijs en de 
veiligheid in het geding is – kan fysiek ingrijpen van een personeelslid noodzakelijk zijn. 
Fysiek ingrijpen is aanvaardbaar mits de ingreep in verhouding staat met het op dat 
moment door de leerling vertoonde gedrag. 

 Indien er sprake is van een klacht, dan wordt deze gemeld bij de schoolcontactpersoon. 
Op dat moment gelden de regels zoals die zijn opgesteld in het kader van de 
klachtenregeling. 
 

Naast deze algemene omgangsregels kennen we op school de schoolregels/ afspraken en de 
groepsregels/afspraken en een pestprotocol. 
 
Gedragsprotocol van OBS De Wonderwind: 
De Wonderwind wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich 
harmonieus en op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze 
ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat  in een prettige werksfeer in de klas  en 
op het schoolplein. 
Het kan helaas ook voorkomen dat een kind in een enkel geval door andere kinderen wordt 
gepest. Het protocol beschrijft de procedure die we hanteren in voorkomende gevallen. Hierin 
staat o.a.: 
 
Preventieve maatregelen: 

 Aan het begin van ieder schooljaar bespreekt de leerkracht met de leerlingen de 
schoolregels en stelt hij in samenspraak met de kinderen de groepsregels vast. Deze 
groepsregels/ afspraken hangen in de klas. gedurende het schooljaar zorgen leerkracht 
en leerlingen ervoor dat de regels/ afspraken worden nageleefd. 

 De school heeft een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De 
leerkrachten werken actief aan het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat in hun 
groep.  

 We leren de kinderen hoe te reageren als een andere leerling iets doet wat je niet wilt.  
 
De lijn hierin is: 

1. Probeer het zelf op te lossen door te praten. 
2. Stop houd op!  (De ander is verplicht te stoppen.) 
3. Lukt dit niet, dan wordt het probleem bij de leerkracht voorgelegd. 

De leerkracht hoort de beide verhalen aan en zoekt met beide partijen naar een 
oplossing/afspraak. Mocht het om een herhaling gaan of mocht er bijvoorbeeld sprake 
zijn van een grote boosheid dan kan een leerkracht ervoor kiezen een afkoelperiode in 
te lassen. Meestal houdt dit in dat de leerling(en) uit de activiteit/situatie gehaald wordt 
waar ze zich dus niet aan regels/ afspraken hebben gehouden en moeten veelal een 
denkblad bij straf/ruzie invullen. Later volgt een nagesprek.  

 

 De kinderen wordt verteld dat als je aan de leerkracht vertelt dat jij of iemand anders 
gepest wordt, dit geen klikken is. 
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 Bij een probleem dat de leerling niet aan de eigen leerkracht durft te vertellen, kan een 
kind naar een leerkracht van eigen keuze gaan. Er is ook een vertrouwenspersoon 
aangesteld. 

 Deze leerkracht, een zogenaamde vertrouwenspersoon voor dit kind, koppelt het 
probleem vervolgens terug naar de leerkracht van het kind en de directeur.  

 Geheimhouding van dit probleem moet bij deze terugkoppeling gewaarborgd zijn. 

 Indien de leerkracht aanleiding daartoe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht aan 
pestgedrag in een groepsgesprek. 

 
Repressieve maatregelen: 
 1. Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de betrokken 
kinderen besproken door de leerkracht. Dit gesprek staat niet op zichzelf maar wordt 
regelmatig herhaald om het probleem aan te pakken. Van deze gesprekken worden 
aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen komen in het dossier van zowel de pester als 
het gepeste kind. 
 
2. Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester in het bijzijn 
van de pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een gesprek op 
school. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk 
doorgesproken en vastgelegd. Ook de op te leggen sancties bij de overtreding van de 
afspraken worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan uitsluiting van met name 
situaties die zich bijzonder lenen voor pestgedrag: buitenspelen, overblijven, gymlessen, 
excursies etc. De directie wordt uiterlijk in dit stadium op de hoogte gesteld. Er wordt zo nodig 
melding gemaakt in de teamvergadering van het pestgedrag, zodat iedereen alert kan zijn.  
 
3. Indien het probleem zich blijft herhalen, meldt de leerkracht dit gedrag aan de directie van 
de school. De leerkracht overhandigt de directie een gedocumenteerd protocol met daarin de 
data van de gebeurtenissen, de data en de inhoud van de gevoerde gesprekken en de 
vastgelegde afspraken zoals die gemaakt zijn om het pesten aan te pakken. 
 
4. De directeur roept de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit eerste 
directiegesprek betrokken worden. De leerkracht van de groep maakt een verslag van dit 
gesprek en de gemaakte afspraken worden vastgelegd. In eerste instantie zal dit door de 
locatiecoördinator geïnitieerd worden.  
 
5. Indien het gedrag niet verbetert, kan het kind besproken worden in het zorgteam met de 
psycholoog van de onderwijsbegeleidingsdienst of worden aangemeld bij de 
schoolmaatschappelijk werker. Ouders moeten hiervoor toestemming geven. 
 
6. Indien het gedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert en/of de ouders van het kind 
onvoldoende meewerken om het probleem aan te pakken, kan de directeur overgaan tot 
bijzondere maatregelen als daar zijn: isoleren van de pester of een tijdelijke uitsluiting (time-
out) van het bezoeken van de lessen van de school met een maximum van 2 dagen (zie ook: 
protocol schorsing en verwijdering van leerlingen). Mogelijk zal de ouders geadviseerd worden 
te kijken naar een andere school voor hun kind.  
 
5.5 Time -out/schorsing/verwijdering 
Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/ of 
lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Er 
worden 3 vormen van maatregelen getroffen: 
Time-out  
Schorsing  
Verwijdering  
 
1. Time-out  
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De time-out is geen 
officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen 
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van de rust binnen de school. Het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel 
in het belang van de school. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
De ouders/verzorgers worden onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de 
hoogte gebracht.  
In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school 
ontzegd. Er vindt een overdracht aan de ouders/ verzorgers plaats. 
De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling 
worden geschorst voor maximaal 5 schooldagen. In beide gevallen dient de school vooraf of – 
indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact 
op te nemen met de ouders.  
De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.  
Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  
De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de 
school.  
De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan de algemeen directeur. 
Wanneer het aannemelijk is dat de time-out gaat leiden tot schorsing of als er sprake is van 
een verlenging van een dag, wordt ook de ambtenaar leerplichtzaken geïnformeerd. 
 
2. Schorsing 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident 
zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden:  
 Het college van bestuur van BLICK wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld 
van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.  
Een schorsing kan nooit uitsluitend en alleen een maatregel zijn om de orde op school te 
handhaven. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. 
Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 
leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing mag niet betekenen dat het 
doen van toetsen (denk aan CITO-entree of eindtoets) wordt belemmerd. Dit vraagt passende 
maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan 
het beschikbaar stellen van (thuis) studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.  
De schorsing bedraagt maximaal 5 schooldagen. In het ernstigste geval heeft de school 
voldoende tijd om een eventuele verwijderingbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. 
De betrokken ouders/ verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek 
betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden 
verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op 
de school aan de orde komen.  
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  
 
Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
De voorzitter College van Bestuur van BLICK  
De ambtenaar leerplichtzaken  
De inspectie onderwijs  
Ouders kunnen beroep aantekenen bij de voorzitter College van Bestuur van de stichting. Het 
bestuur beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  
 
3. Verwijdering 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor 
de veiligheid en/ of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 
verwijdering. Van een verwijdering kan ook sprake zijn, indien de ouders te kennen geven de 
grondslag en de doelstellingen van de school niet meer te respecteren of de ouders onder 
bepaalde omstandigheden weigeren mee te werken aan een verwijzing naar het speciaal 
onderwijs. De onderwijsconsulent kan ook hier adviseren of bemiddelen. Ook het herhaaldelijk 
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ernstig wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering 
van de leerling over te gaan. 
 
Bij verwijdering van een leerling gelden de volgende voorwaarden:  
Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het schoolbestuur.  
Voordat men een beslissing neemt, dient de voorzitter College van Bestuur de betrokken 
leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter 
kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  
Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:  
De ambtenaar leerplichtzaken  
De inspectie onderwijs  
De voorzitter College van Bestuur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het 
voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het 
indienen van een bezwaarschrift.  
De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  
Indien ouders een bezwaarschrift hebben ingediend, wordt een speciale 
bezwaarschriftcommissie, bestaande uit zittende bestuursleden, ingesteld. Deze commissie is 
verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Ook de voorzitter College van Bestuur 
wordt gehoord. 
De bezwaarschriftcommissie stelt een advies op waarop het bestuur een uiteindelijke 
beslissing neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Ouders kunnen dan 
het besluit nog aanvechten via de bestuursrechter. 
Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere 
school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is 
dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling 
elders geplaatst te krijgen.  
Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag/ agressie/ seksuele intimidatie, wordt er 
een incidenten registratie gemaakt.     
 
5.6. Meldplicht bij Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, AMK en SISA 
Een schoolorganisatie heeft een signalerende functie t.a.v. huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Meldcode is een stappenplan dat ons hierbij ondersteunt. Wij zijn 
verplicht om melding te doen bij het vermoeden hiervan bij het AMK en/of Meldpunt Huiselijk 
Geweld. Dit zal altijd in overleg met het management gebeuren en we gaan hierbij ook 
(indien mogelijk) het gesprek met de direct betrokkenen aan in de hoop in alle openheid de 
situatie te kunnen bespreken, verhelderen en verbeteren. We bieden hierbij onze hulp aan 
of die van onze ondersteunende hulpverleners in belang van alle betrokkenen. 
 
Onze school is ook aangesloten bij het SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). 
Het SISA signaleringssysteem zorgt ervoor, dat kinderen in de Stadsregio Rotterdam die hulp 
nodig hebben bij een organisatie worden gesignaleerd in een computersysteem. Indien er 
meerdere hulpverleners zijn, is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. In 
het SISA wordt alleen opgenomen, dat een gezin bekend is bij een organisatie, niet het 
waarom en alle details. Indien de school een kind invoert in het SISA systeem, gaat dit met 
medeweten van de ouder(s)/ verzorger(s). 
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6. Overige informatie     
 
6.1 Abonnementen 
Aan het begin van elk schooljaar verspreiden wij folders van diverse jeugdbladen. Wanneer u 
interesse heeft, kunt u via de folder een abonnement afsluiten. 
 
6.2 Afscheid groep 8 
De kinderen van groep 8 nemen afscheid van hun basisschoolperiode met een schoolkamp, 
een gezellige afsluiting met het team en een spetterende musical. Bij de uitvoering van de 
musical worden de ouders uitgenodigd. 
 
6.3 ARBO  
In ons gebouw heeft de veiligheid van de leerlingen, ouders en het personeel de hoogste 
prioriteit. Het gebouw is door de brandweer grondig gecontroleerd en goedgekeurd. Ook 
houden we twee of drie keer per jaar een ontruimingsoefening met alle gebruikers in het 
gebouw, zodat iedereen in de school precies weet wat gedaan moet worden in geval van 
brand of andere calamiteit. Met een groot aantal andere maatregelen proberen we ongelukjes 
en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
6.4 Bewegingsonderwijs 
Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, heeft groep 1/2 dagelijks gymnastiek in het 
speellokaal. Gymkleding is voor de kleuters niet nodig, maar schoenen (liefst zonder veters!) 
zijn wel verstandig i.v.m. de hygiëne.  
De groepen 3 t/m 8 zijn verplicht gymkleding en schoenen mee te nemen. Tijdens de gymles 
is het niet toegestaan sieraden te dragen. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor het 
eventueel kwijtraken van sieraden! Wanneer een leerling niet mee mag doen met de gymles, 
dan dient dit door de ouders telefonisch of schriftelijk doorgegeven te worden aan de 
leerkracht. Kinderen die niet meedoen, zitten tijdens de gymles aan de kant. 
 
6.5 Bijzondere activiteiten voor kinderen 
Naast het gewone schoolprogramma organiseert de school in samenwerking met de ouders 
een aantal bijzondere activiteiten voor haar leerlingen: 

 sportdag / sporttoernooien; 

 schoolreisje / schoolkamp; 

 excursies / museumbezoek; 

 culturele activiteiten / projecten; 

 feestvieringen zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Paasviering e.d.  
NB. De Wonderwind houdt ook rekening dat bijzondere activiteiten niet samenvallen met 
andere geloofsdagen (bv. Offerfeest, Suikerfeest.) 
Vanaf groep 5 maken we bij uitstapjes regelmatig gebruik van de fiets. We hopen dat u ervoor 
kunt zorgen dat uw kind de beschikking heeft over een veilige fiets en fietsvaardigheden. 
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6.6 BSN 
Brede School Netwerken organiseert gedurende het jaar een groot aantal activiteiten voor de 
kinderen in de wijk (buiten schooltijd). Dit doen zij veelal niet zelf, dit wordt uitbesteed aan een 
aantal samenwerkingspartners. Zo is LINC een belangrijke partner, maar ook de 
kinderwerker, de kunstkring, de bibliotheek, afdeling sport en nog vele anderen. Ook de 
scholen zijn betrokken.  
Een aantal naschoolse activiteiten worden gezamenlijk door de 3 scholen in Fascinatio 
bepaald. 
Wij bekijken met elkaar het aanbod en maken een keuze, waarbij we ervoor zorgen dat er 
voor iedere leeftijdsgroep iets is. De informatie/ inschrijving gaat dan ook via school en soms 
vinden de activiteiten ook in school plaats. Dat kan bij ons zijn, maar ook in een ruimte van 
een van de andere scholen.  
Het volledige aanbod van BSN vindt u in de BSN kalender, via de website en de flyers van de 
activiteiten worden in de groep uitgedeeld. 
  
6.7 Eten/drinken 
In de kleine pauze hebben de kinderen gelegenheid om een klein hapje te eten en te drinken. 
Dit moet wel een verantwoorde consumptie zijn (bijv. stukje fruit, brood en water, iets van sap 
of melk).  
Er is ook via school schoolmelk verkrijgbaar. U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen 
bij Campina. Dit kunt u doen via hun website of via een formulier, dat op school verkrijgbaar 
is. U heeft keuze uit: halfvolle melk en optimel.  
 
6.8 Gevonden  voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden gedurende enige tijd bewaard in de bak met gevonden 
voorwerpen die bij één van de conciërges staat.  
 
6.9 Hoofddeksels 
Een gezamenlijk standpunt, dat geldt voor alle leerlingen binnen onze stichting, is nog in de 
maak. Tot die tijd hebben wij een voorkeur voor het niet dragen van hoofddeksels. 
 
6.10 Hoofdluis 
Na iedere vakantie wordt het haar van de kinderen en de leerkrachten gecontroleerd op 
hoofdluis. Wordt er hoofdluis geconstateerd, nemen we direct contact op met de ouders/ 
verzorgers zodat er snel behandeld kan worden.  
 
6.11 Persoonlijke  spullen 
De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van meegebrachte spullen. Heeft 
de school specifiek spullen geleend van een ouder of een leerling, zijn we uiteraard wel 
verantwoordelijk. 
Apart noemen we de mobiele telefoon: 
Om veiligheidsredenen en in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het 
meenemen van mobiele telefoons door leerlingen tijdens schoolkamp en schoolreis verboden. 
Kinderen kunnen op eigen verantwoordelijkheid een mobiele telefoon mee naar school nemen 
(om na schooltijd te gebruiken). Onder schooltijd mag hij niet in de klas aanwezig zijn. Indien 
een telefoon in de klas ontdekt wordt, pakt de leerkracht deze af en kunnen ouders/ 
verzorgers hem na schooltijd op komen halen. 
 
6.12 Schoolfotograaf 
Aan het begin van dit schooljaar worden door een schoolfotograaf 
vrijblijvend foto’s van de kinderen en de groepen gemaakt. De 
oudervereniging organiseert deze activiteit. 
Tijdens uitstapjes en of bij (bijzondere) activiteiten, worden door school 
of ouders foto’s gemaakt. Deze foto’s worden o.a. gebruikt voor onze 
website en voor persberichten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 
moet u dit schriftelijk bij de directie kenbaar maken. 
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6.13 Schoolmateriaal 
Materiaal dat door school verstrekt wordt aan leerlingen gebeurt eenmalig. Gaat het kapot of 
raakt het kwijt zorgt de leerling (ouders) voor een vergoeding (er zijn vaste bedragen). 
Materialen die door school verstrekt worden zijn o.a. vanaf groep 3 een kleurdoos en potlood, 
vanaf groep 4 een stabilopen, werkschriften en kleine artikelen zoals een potlood/ liniaal en 
gum. 
 
6.14 Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, mag het trakteren op school. Dit mag voor alle kinderen in zijn/haar groep, 
maar uw kind mag ook de klassen rond, om gefeliciteerd te worden door alle juffen en 
meesters van de Wonderwind. We verzoeken u om één kleine, gezonde traktatie mee te 
geven. Bestaat een traktatie toch uit meerdere dingen of uit cadeautjes e.d. moeten wij dit, 
jammer genoeg voor het kind, weer mee terug naar huis geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.15 Verzekeringen 
BLICK heeft een aantal collectieve verzekeringen lopen. Er is een bedrijfsaansprakelijkheid 
verzekering, een ongevallen verzekering, een reisverzekering, een rechtsbijstand verzekering 
en een inventarisverzekering. Verzekeringskwesties lopen via het stafbureau, of via de eigen 
verzekering. 
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7. Namen en adressen  
 
 

Medezeggenschapsraad 
p/a Educatusstraat 10 
2909 PK Capelle aan den IJssel 
Tel.:      010-2026715 
www.obsdewonderwind.nl  
mr-wonderwind@blickoponderwijs.nl 
 
Oudervereniging p/a Educatusstraat 10 
2909 PK Capelle aan den IJssel 
Tel. :      010-2026715 
www.obsdewonderwind.nl  
or-wonderwind@blickoponderwijs.nl 
 
Stichting BLICK 
(bezoekadres: Pelikaanweg 1, 2905 ER) 
Postbus 776 
2900 AT Capelle aan den IJssel 
Tel.:       085-1050230 
 
Team Centrum Jeugd en Gezin                                                                                                                                                                        
De Linie 8 – 12 
2905 AX Capelle a/d IJssel  
Tel.:       010-24 23 200 
cjgcapelleaandenijssel@cjgrijnmond.nl 
 
Stichting Kwadraad – schoolmaatschappelijk 
werk 
De Linie 5b 
2905 AX Capelle aan den IJssel 
Tel: 010-2580666 
Tel:  010-2580626 
 
Samenwerkingsverband Aan den IJssel. 
Directeur: Kiek Broekman 
(bezoekadres: De Linie 1f, 2905 AX) 
Postbus 776 
2900 AT Capelle aan den IJssel 
Tel:       010-2643995 
 
PCL  (commissie leerlingenzorg) 
Postbus 776 
2900 AT Capelle aan den IJssel. 
Tel: 010-2643995 
 
Fax:       030-2809591  
info@onderwijsgeschillen.nl  

Landelijke klachtencommissie voor het 
openbaar en het algemeen toegankelijk 
onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Tel:        030-2809590  
 
 
Rijksinspectie voor het onderwijs 
Park Voorn 
3544 AC Utrecht 
Tel:     088-6696060 
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht 
 
Instellingen voor buitenschoolse opvang 
 
Stichting IJsselkids 
Plaatsingsbureau: 
Postbus 85014  
3009MA Rotterdam 
Tel.:     010-4507342 
Tel.:     locatie MFC: 
            06-50589281 
 
Stichting DeTafelVan (TSO) 
http://www.stichtingdetafelvan.nl/  
ipk@kov-bijdehand.nl  
Tel:      010 251 80 76  
 
Kinderparadijs Rivium 
Rivium Oostlaan 21-29 
2909 LL Capelle aan den IJssel 
Tel:      010-2205699 
 
Sport BSO Fascinatio 

Fascinatio Boulevard 1152  

2909 VA Capelle aan den IJssel  
Tel:     010-2261962 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De openbare scholen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel  

http://www.obsdewonderwind.nl/
http://www.obsdewonderwind.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
mailto:ipk@kov-bijdehand.nl
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In Capelle aan den IJssel zijn 6 scholen voor openbaar primair onderwijs en 
1 speciale school voor basisonderwijs.  
 
Klim- Op (hoofdvestiging)     
Roerdomplaan 86  
2903 TJ Capelle aan den IJssel 
tel: 010 – 450 2459 
fax: 010 – 450 2238            
e-mail: info-klimop@blickoponderwijs. 
Klim- Op (nevenvestiging) 
Bongerd 8     
2906 VK Capelle aan den IJssel 
tel.: 010 – 450 7840 
fax: 010 – 450 2193   
 
West (hoofdvestiging)         
Berliozstraat 11       
2901GA Capelle aan den IJssel  
tel:  010 – 202 2044 
fax: 010 – 447 2583   
e-mail: admin-west@blickopondwrwijs.nl 
 
West (nevenvestiging)   
Jan de Geusrede 39 e/g    
2901GA Capelle aan den IJssel  
 
De Tweemaster          
Aleoeten 37            
2904 VA Capelle aan den IJssel 
tel:  010-4500012 
fax: 010-4515365 
e-mail: info-tweemaster@blickoponderwijs.nl 
 
Het Ontdekrijk           
Rogaland 31               
2905 AP Capelle aan den IJssel 
tel:  010-4500550 
fax: 010-4514859 
e-mail: info-octopus@blickoponderwijs.nl 
 
De Catamaran 
Maria Danneelserf 24 
2907 BD Capelle aan den IJssel 
tel:  010 4512336 
fax: 010-4581446 
e-mail: info-catamaran@blickoponderwijs.nl 

 
De Wonderwind 
Educatusstraat 10  
2909 PK Capelle aan den IJssel 
tel.: 010-2026715 
fax: 010-2026874 
e-mail: info-wonderwind@blickoponderwijs.nl 
 
 

mailto:info-wonderwind@blickoponderwijs.nl


Schoolgids obs De Wonderwind. De openbare school met internationale klasse. 

pagina 42 

 

De Bouwsteen (school             
voor  speciaal basisonderwijs) 
Lijstersingel 22a 
2902JD Capelle aan den IJssel  
tel:  010-4511907 
fax: 010-4500946 
e-mail: info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl 
 
 
In Krimpen aan den IJssel zijn 2 scholen voor openbaar primair onderwijs.  

 
De Groeiplaneet 
Wielerbaan 17 
2924 XP Krimpen aan den IJssel  
tel: 0180 - 513835    
fax : 0180 - 554636 
e-mail: info-groeiplaneet@blickoponderwijs.nl 
 
De Groeiplaneet    
Berk 2  
2925 CB Krimpen aan den IJssel 
tel: 0180-521997 
fax: 0180-525869 
e-mail: info-groeiplaneet@blickoponderwijs.nl 
 
Kortland (hoofdvestiging) 
Jozef Israelsstraat 2 
2923 CH Krimpen aan den IJssel 
tel: 0180 - 512477  
fax: 0180 - 552624 
e-mail: info-kortland@blickoponderwijs.nl 
 
Kortland (nevenvestiging)    
Ouverturelaan 105 
2926 PT Krimpen aan den IJssel 
tel: 0180 - 512916 
fax: 0180 - 512916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl
mailto:info-groeiplaneet@blickoponderwijs.nl
mailto:info-groeiplaneet@blickoponderwijs.nl
mailto:info-kortland@blickoponderwijs.nl
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BIJLAGE 1:  
OPZET ONDERWIJSARRANGEMENTEN BLICK 

 
 

Basis (voldoende) Geen speciale zorg, alle kinderen 
dezelfde stof in hetzelfde tempo 

Geen speciale zorg, alle 
kinderen dezelfde stof in 
hetzelfde tempo 

   

Minimum + Gevorderd 
(intensief)  

Extra instructie door 
groepsleerkracht en extra oefenen 
op onderdelen 

Kortere instructie door 
groepsleerkracht en meer tijd 
voor extra werk na de 
klassikale opdracht 

   

Minimum +               
Gevorderd (intensief) 

Inperken moeilijkere onderdelen en 
concentreren op behalen 
basisvaardigheden 

Inperken oefenstof en met top 
down instructie meer tijd en 
ruimte voor extra opdrachten 

   

Minimum + Gevorderd           
(intensief)          

Schrappen ‘overbodige’ stof en 
start remediale ondersteuning en 
minimumdoelen centraal 

Oefenstof minimaal en veel 
ruimte voor werk buiten de les- 
of het vakgebied 

   

Minimum + Gevorderd           
(intensief) 

Starten eigen leerlijnen met 
externe ondersteuning ook buiten 
de klas en met inschakelen van 
ambulante begeleiding 

Start met een eigen leerlijn met 
projectenaanbod los van het 
standaard lesprogramma 
gedurende meerdere dagdelen 
buiten de klas (evt. plusklas) 

   

Toets Ondergrens IQ 80 of lager 

Sprake van 
handelingsverlegenheid 

Sprake van problemen op het 
gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

 

Bovengrens IQ 130 of hoger 

Sprake van 
handelingsverlegenheid 

Sprake van problemen op het 
gebied van de sociaal-
emotionele ontwikkeling 

 

Minimum + Gevorderd           
(zeer intensief) 

Verwijzing speciaal (basis) 
onderwijs 

Verwijzing naar de BLICK 
plusklassen 

 
Zeer 
intensief 
 

    

 
 
Intensief 
 

 
 
Intensief 
 

   

 
 
Basis 
 

 
              
Basis 
 

 
              Basis 
 

Intensief 
 
 
Basis 

             
Zeer 
intensief     

Basis 

± 3 %          ± 20 % 
Minimum 

± 55 % 
Voldoende 

± 20 %              ± 2% 
Gevorderd 
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BIJLAGE 2:  
Afspraken met betrekking tot ouderhulp op OBS de Wonderwind 
 
Op verzoek van ouders hebben wij een “handboek “ samengesteld waarin de verwachtingen 
en afspraken ten aanzien van ouders, die hulp verlenen op school, beschreven worden.  
In de toekomst willen we dit onderdeel plaatsen in een algemeen handboek voor ouders. In 
dat “overkoepelende document”  willen we breder ingaan op alle aspecten van 
ouderparticipatie. 
In dit deel, het hulpboek, gaan we ook niet in op de invulling van de specifieke 
ouderactiviteiten als deelname oudervereniging en/of medezeggenschapsraad.  
Deze ouderorganisaties werken met eigen statuten. 
 
Het uitgangspunt voor het verlenen van hulp is:   
 
De school ondersteunen bij activiteiten voor de kinderen en /of de school, waarbij extra 
hulp noodzakelijk/ gewenst is.  
Uiteraard zijn we heel erg blij met de hulp die we van ouders krijgen.  
Sommige activiteiten zouden zonder ouders gewoonweg niet plaats kunnen vinden en met de 
steeds meer veranderende taken van leerkrachten is het hebben van wat extra handen zeker 
zeer welkom!  
Ook is het voor uw kind belangrijk betrokkenheid bij school te tonen.  
 
We onderscheiden 2 vormen van hulp: 

1. De hulp bij activiteiten die direct  
met de kinderen te maken hebben  
(bijvoorbeeld begeleiding uitstapjes, leeshulp). 

2. De hulp die gevraagd wordt voor activiteiten  
die indirect met de kinderen te maken hebben  
(coderen boeken, schoonmaak). 

 
We verwachten van u dat u zich in principe ten volle inzet om de activiteit zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Vooral bij de hulp genoemd onder nummer 1 is dat van groot belang. We 
willen dat uw hulp van waarde is en dat we met elkaar de veiligheid van kinderen hoog in het 
vaandel hebben. Het is dan ook belangrijk dat u regels/afspraken opvolgt en naleeft. Het gaat 
hierbij om regels gesteld door de school, maar ook regels gesteld door de organisatie 
waarvan gebruik gemaakt wordt (bijvoorbeeld bij schoolreis de busorganisatie, de regels van 
het attractiepark etc.). 
 
Activiteitenoverzicht: 
Het team vindt het fijn als ouders zo nu en dan helpen op school. Dat hoeft niet vaak, want 
vele handen maken licht werk. Als het u lukt om elk jaar een keer mee te doen met een 
activiteit is dat al voldoende. Kinderen vinden dat vaak heel fijn. U hoort op de ouderavond en 
via klasbord wanneer u kunt helpen. Vast bedankt. 
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Regels/afspraken:   
 

1. Begeleiding groepjes: 
Zijn er activiteiten waarbij een ouder een groepje kinderen begeleidt, dan zit het kind van de 
betreffende ouder niet in dat groepje. Tijdens de heen- en terugreis zit het kind in de auto van 
de eigen ouder.  
NB. We zijn een 'rookvrije'school! Wilt u daar ook rekening mee houden als we op excursie 
zijn. 
 

2. Regels voor buiten: 

 De groep loopt buiten in principe in een rij. 

 De leerlingen lopen altijd onder begeleiding van een leerkracht. 

 Bij uitstapjes altijd minimaal 2 volwassenen (gaat een groep naar een speelplek 
rondom school dan volstaat het met de leerkracht, die moet wel een mobiele telefoon 
bij zich hebben) 

 Bij uitstapjes neemt de leiding een mobiele telefoon mee (kinderen niet). 

 Kinderen dragen bij uitstapjes een hesje met een badge met daarop contactgegevens. 
Bij calamiteiten kan de leerkracht meteen gebeld worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Regels voor vervoer met eigen auto’s: 
Uitgangspunt zijn de algemeen geldende verkeersregels.  

 Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voor- en achterin de auto in een 
goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd.  

 Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om 
en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken.  

 Niet meer kinderen in auto een dan dat er officiële zitplaatsen zijn 

 Maak zoveel mogelijk gebruik van kindersloten 

 Laat kinderen op een veilige plaats in- en uitstappen 

 Kinderen van ouders die rijden zitten wel bij hen in de auto 
 

4. Regels voor vervoer d.m.v. openbaar vervoer: 
Uitgangspunt zijn de regels die door het vervoersbedrijf zijn opgesteld 

 Bij de onderbouwgroepen gelden er strengere regels dan bij de bovenbouw. De 
onderbouwgroepen  reizen altijd met een begeleider per klein groepje kinderen (max. 
5). De leerkracht heeft in principe geen groepje. Zij gaat bij de metro als eerste door de 
poort. De begeleider van het groepje haalt de OV kaarten door de lezer en de kinderen 
melden zich bij de leerkracht. Is het groepje compleet gaat het met de begeleider mee 
en wachten ze op een veilige plaats tot de hele groep aanwezig is. Bij het in- en 
uitstappen houdt de leerkracht de deur open en gaat zelf als laatste naar 
binnen/buiten.  
Zijn er twee leerkrachten dan gaat als laatste de 2e leerkracht naar binnen/buiten. 

 Bij de bovenbouw zijn er altijd ten minste 2 begeleiders. 1 voorop en 1 als laatste. 

 De laatste controleert of iedereen er is. 
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5. Roken 

 Het is in de gehele school en op het schoolplein  
verboden te roken. 

 Bij uitstapjes mag er niet in het bijzijn van de  
kinderen gerookt worden. 

 
6. Veiligheidsregels gebouw: 

Bent u op het moment van een calamiteit in school, houd dan 
de volgende punten in de gaten; 

 In elke ruimte van het MFC hangt bij de deur een rood mapje met 
ontruimingsinstructies.  

 De leerkrachten hebben op dat moment de leiding over de groep. Volgt u hun 
instructies en biedt u hen de helpende hand. Dit alles omdat de leerkracht zich aan de 
afgesproken taken moet houden. 

 Als het alarm afgaat, gaat u dan, indien mogelijk,  zo snel mogelijk terug naar de 
groepsleerkracht. Is dit niet mogelijk (bij brand), sluit u dan aan bij de dichtstbijzijnde 
leerkracht. 

 Ga met de leerkracht en de kinderen naar de verzamelplaats en blijf daar wachten 
totdat het sein veilig afgegeven wordt. 

 Meldt u af bij de leerkracht als u de verzamelplaats verlaat. 
 

7. Aanspreekregels voor de kinderen: 

 Personeelsleden worden aangesproken met juf/meester + voornaam. 

 U of jij wordt gebruikt naar keuze van de persoon zelf. 

 Andere volwassenen, zoals (hulp)ouders dienen uiteraard netjes te worden 
aangesproken. 

 Brutaal gedrag tegen volwassenen wordt niet geaccepteerd ! 
 
  
Bij de meeste uitstapjes worden de begeleiders nog apart geïnformeerd over de specifieke 
punten t.a.v. het betreffende uitstapje.  
 
Verzekering: 
Vrijwilligers en ouderparticipanten zijn via de bedrijfsverzekering van stichting BLICK 
verzekerd. 
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BIJLAGE 3:        
REGLEMENT MELDING KLACHTEN Stichting BLICK  
 
Stichting BLICK te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. 
 
Reglement Melding Klachten  
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

1. In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs 

b. stichting: de Stichting BLICK te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan 

den IJssel 

c. bestuur: het bestuur van de Stichting BLICK Capelle aan den IJssel en 

Krimpen aan den IJssel 

d. klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4; 

e. klager: een (ex-) leerling, een ouder/ voogd/ verzorger van een 

minderjarige  

(ex-) leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een 

lid van) het bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor 

de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 

schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 

f. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten 

van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de 

aangeklaagde; 

g. schoolcontactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2; 

h. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; 

i. aangeklaagde: een (ex-) leerling, ouder/ voogd/ verzorger van een 

minderjarige 

(ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een 

lid van) het bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor 

de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 

schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend; 

j. managementteam: het team dat op school leiding geeft aan de 

schoolorganisatie, bestaande uit de directeur, de adjunct-directeur(en), 

de unitleider(s) en/ of de bouwcoördinator(en) en de interne begeleider; 

Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten 
 

Paragraaf 1 De schoolcontactpersoon 

 

Artikel 2 Aanstelling en taak schoolcontactpersoon 

1. Er is op iedere school(-locatie) ten minste één contactpersoon die de klager 

verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze wordt de schoolcontactpersoon 

genoemd. 

2. De schoolcontactpersoon maakt geen deel uit van het managementteam (op 

obs de Wonderwind de interne begeleider). 

 

 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon 
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Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon 

1. De stichting beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert 

als aanspreekpunt bij klachten. 

2. Het bestuur wijst de vertrouwenspersoon aan. 

3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan 

worden bereikt.  

De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het 

indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere 

procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie 

of justitie. 

4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk 

of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

5. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete 

klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie 

of het bestuur. 

6. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door 

het bestuur te nemen besluiten. 

7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding 

van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet 

nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit 

van zijn werkzaamheden. 

Het melden van een klacht is vaak een moeilijke en pijnlijke aangelegenheid. Daarom 

moet de vertrouwenspersoon eenvoudig toegankelijk zijn voor ouders van leerlingen 

en voor personeel. Om de laagdrempeligheid richting vertrouwenspersoon te 

waarborgen, zijn er voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Capelle aan 

den IJssel en Krimpen aan den IJssel (BLICK)twee vertrouwenspersonen aangesteld: 

één voor de ouders van de leerlingen en één voor het personeel. 

Er zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld, dit zijn de heer R. (Richard) de Mulder en 
mevrouw H. (Heleen) Lobbe. Zij zijn te bereiken via: 

 de contactpersoon op school 

 via email:  richarddemulder@gmail.com   of h.lobbe@rotterdam.nl 

 schriftelijk via BLICK op onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den 
IJssel, onder vermelding van “Vertrouwenspersoon”.  
De enveloppe wordt ongeopend en direct doorgestuurd naar de 

vertrouwenspersoon.  

  

Paragraaf 3 De klachtencommissie 

Artikel 4 Instelling en taken klachtencommissie 

De Stichting BLICK teCapelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is 

aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar primair en 

openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs, Postbus 85191, 3508 AD 

Utrecht, 030-2809590, www.onderwijsgeschillen.nl.  

 

Artikel 5 Indienen van een klacht 

1. De klager dient de klacht in bij:  

a. het bestuur of 

b. de klachtencommissie. 

mailto:richarddemulder@gmail.com
mailto:h.lobbe@rotterdam.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden 

ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist. 

3. Indien de klacht bij het bestuur wordt ingediend, verwijst het bestuur de klager 

naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt 

gegeven aan het vierde lid. 

4. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat de 

klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bestuur meldt 

een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de 

klachtencommissie. 

5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid 

genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de 

klachtencommissie of naar het bestuur. De ontvanger is tot geheimhouding 

verplicht. 

6. Het bestuur kan een voorlopige voorziening treffen. 

7. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 

8. Het bestuur deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er 

een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie. 

9. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten 

vertegenwoordigen door een gemachtigde. 

  

Artikel 6 Inhoud van de klacht 

1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. 

2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor 

akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt. 

3. De klacht bevat ten minste:  

a. de naam en het adres van de klager; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van de klacht. 

4. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de 

gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan 

nog niet voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-

ontvankelijk worden verklaard. 

5. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de 

aangeklaagde, het bestuur en de directeur van de betrokken school gemeld. 

Paragraaf 4 Besluitvorming door het bestuur. 

 

Artikel 7 Beslissing op advies 

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie 

deelt het bestuur aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de 

betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij 

het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding 

van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat 

vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de 

hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze 

verlenging meldt het bestuur met redenen omkleed aan de klager, de 

aangeklaagde en de klachtencommissie. 

3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bestuur niet 
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genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich 

mondeling en/ of schriftelijk te verweren tegen de door het bestuur 

voorgenomen beslissing. 

 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

 

Artikel 8 Openbaarheid 

1. Het bestuur legt deze regeling op elke school ter inzage. 

2. Het bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 

Artikel 9 Wijziging van het reglement 

 

Deze regeling kan door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met 

de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de 

vigerende bepalingen. 

 

Artikel 10 Overige bepalingen 

1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur. 

2. De toelichting maakt deel uit van de regeling. 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als "reglement melding klachten 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan 

den IJssel". 

4. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006. 

 

Ondertekening 

 

datum instemming:                                                         datum vaststelling: 

namens de GMR:                                                           namens het bestuur:  

  

                                                                                  vastgesteld op: 14-04-2009 
  
  
Artikelsgewijze toelichting 

Algemeen: 

 

In het reglement melding klachten en de daarbij behorende artikelsgewijze toelichting 

wordt gesproken over "het bestuur". Indien een klacht de school of een personeelslid - 

niet zijnde een schooldirecteur - betreft, dient daarvoor overeenkomstig de in het 

managementstatuut neergelegde taakverdeling en bevoegdheidsverdeling "algemeen 

directeur"  te worden gelezen. 

 

Artikel 1 onder c 

Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Naarmate het tijdsverloop 

tussen de feiten, waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht groter is, 

wordt het voor de klachtencommissie en het bestuur moeilijker om tot een oordeel te 

komen. Bovendien is in artikel 5, tweede lid bepaald dat een klacht binnen een jaar na 

de gedraging of beslissing moet worden ingediend, tenzij de klachtencommissie 

anders bepaalt. Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele 

intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 

Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht 
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worden aan bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding. 

 

Artikel 1 onder d 

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. 

  

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die 

tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag.  

Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/ of seksuele 

voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, 

door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. 

Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 

  

Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd 

onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke 

uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de 

erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel 

terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of 

aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn. 

  

Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen 

dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij 

bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling van een 

persoon of groep personen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. 

  

Artikel 2 

De schoolcontactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is 

van belang dat deze persoon het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken 

partijen. Hij/zij is voor de uitvoering van zijn/haar taak uitsluitend verantwoording 

schuldig aan het bestuur. De schoolcontactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening 

van zijn/haar taak niet worden benadeeld. 

 

Artikel 3 

De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten 

hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. Het bestuur 

houdt bij de benoeming van de vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van 

de schoolbevolking. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij 

de school. Het is van belang dat hij het vertrouwen geniet van alle bij de school 

betrokken partijen. De vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om 

begeleidingsgesprekken te leiden. 

 

Artikel 3, tweede lid 

De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording 

schuldig aan het bestuur. 

 

Artikel 3, derde lid 

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de 

problemen met de aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te 

lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. 

De vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van 

de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de 

klacht in te dienen bij het bestuur, dan wel aangifte te doen bij politie/ justitie. 
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Begeleiding van de klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of het 

indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot slot vergewist hij/ 

zij zich ervan dat de aanleiding tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen 

van een klacht bij de klachtencommissie of bij het bestuur en verleent desgewenst 

bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, 

de ouders/ verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij 

naar het oordeel van de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich 

daartegen verzet. 

 

Artikel 3, zevende lid 

De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de klachtencommissie, het 

bestuur en politie/ justitie. 

  

Artikel 5, eerste lid 

De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bestuur of bij de klachtencommissie 

indient (een klacht kan niet bij de vertrouwenspersoon worden ingediend). Niet altijd 

zal de klacht bij de klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het 

oordeel van de klager sprake is van een minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg 

dat de klager in het laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de 

klachtencommissie, als hij/ zij daartoe aanleiding ziet. Anderzijds dient ervoor 

gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het gedrang komt doordat 

de klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In gecompliceerde situaties of als het 

bestuur ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies van de 

klachtencommissie te vragen. Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een 

ernstige klacht, verdient het aanbeveling eerst advies te vragen aan de 

klachtencommissie. Daardoor wordt bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht 

en wordt vermeden de indruk te wekken dat de klacht "binnenskamers" wordt 

afgedaan.  

 

Artikel 5, vierde lid 

Indien de klager dit wenst, dient het bestuur aan de klachtencommissie te melden dat 

hij een klacht zelf heeft afgehandeld. 

 

Artikel 5, zesde lid 

Het bestuur kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken 

aan het schorsen van onderwijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen 

dat de aangeklaagde geen contact mag hebben met de klager. Het bestuur moet dan 

tevens bepalen tot wanneer de voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dit 

tot het moment dat het bestuur heeft beslist over de klacht. 

 

Artikel 5, achtste lid 

De klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/ of in het belang van 

de positie van de klager, naar de aangeklaagde de klacht sturen, waarin het adres 

van de klager ontbreekt. Dit gegeven is immers niet van direct belang voor de 

aangeklaagde. In dat geval wordt volstaan met de schriftelijke mededeling: 

"adresgegevens bij de commissie bekend". De commissie dient dan wel over deze 

gegevens te beschikken. 

 

Artikel 6, vierde lid 

Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen, tenzij de 

klachtencommissie of het bestuur anders beslist. 
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Artikel 7 

Het bestuur stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de 

klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het bestuur, al dan niet op aangeven 

van de klachtencommissie, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Het 

bestuur zendt de klager en de aangeklaagde een afschrift van het gehele advies. 

Delen van het advies kunnen bij uitzondering worden weggelaten, indien dit wordt 

gemotiveerd. Bijvoorbeeld: een leerling heeft een klacht ingediend over seksuele 

intimidatie.  

De klachtencommissie hoort via deskundigen dat er zich ook iets dergelijks in het 

privéleven van de aangeklaagde heeft afgespeeld. Dergelijke informatie is niet van 

belang voor de klager. Uit privacyoverwegingen kan besloten worden de betreffende 

passage uit het advies niet aan de klager kenbaar te maken. 

Indien de klacht door het bestuur ongegrond wordt verklaard kan het bestuur op 

verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie 

voorzien, zo nodig na advies van de klachtencommissie. 

 

Artikel 7, derde lid 

Indien in deze beslissing een rechtspositionele maatregel is begrepen, worden de 

vigerende bepalingen ter zake van hoor en wederhoor in acht genomen. De 

bepalingen neergelegd in Hoofdstuk 2 Titel 2 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC 

en de Algemene wet bestuursrecht, zijn van toepassing op een besluit van het 

bestuur. 

Het bestuur is verplicht aangifte te doen van een misdrijf aan de officier van justitie of 

aan één van zijn hulpofficieren. 

Het bestuur is verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het 

vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de 

vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar 

feit, is het bestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/ justitie. 

 

Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst 

van het strafproces af te wachten, alvorens door het bevoegd gezag maatregelen 

jegens de aangeklaagde worden genomen. Het bestuur heeft hierin een eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 8 

Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids. Namen en 

telefoonnummers van de klachtencommissie, van de vertrouwenspersoon en van de 

schoolcontactpersoon staan in de schoolgids vermeld. 
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BIJLAGE 4:  Lijst gebruikte afkortingen 
 
BLICK  Boeiende leren in Capelle aan den IJssel en Krimpem aan den IJssel 
 
BSN  Brede School Netwerk 
 
BSO  Buiten Schoolse Opvang  
 
CBS  Christelijke Basis School 
 
CJG  Centrum Jeugd en Gezin 
 
CvTE  College van Toetsen en Examens 
 
GMR   Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad 
 
IB-er  Intern Begeleider 
 
ICT  Informatie en Communicatie Technologie  
 
KBS  Katholieke Basis School 
 
LWOO  Leer Weg Ondersteunend Onderwijs 
 
LOVS  Cito Volgsysteem primair onderwijs 
 
LVS  Leerlingvolgsysteem 
 
MFC  Multi Functioneel Centrum 
 
MR  Medezeggenschap Raad 
 
OBS  Openbare Basis School 
 
OPO  Openbaar Primair Onderwijs 
 
OR  Ouder Raad 
 
PABO              Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs 
 
REC  Regionaal Expertise Centrum 
 
SBO  Speciaal Basis Onderwijs  
 
TSO  Tussen Schoolse Opvang   
 
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs 
 
WPO  Wet op Primair Onderwijs 
 
WSNS  Weer Samen Naar School 
 
ZAT  Zorg Advies Team 
 
 
 
 


