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Conceptversie

De Wonderwind

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl
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Voorwoord
OBS De Wonderwind, Juli 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Met plezier presenteren wij u de schoolgids van OBS De Wonderwind, een van de scholen van Blick op
onderwijs. In deze gids leest u waar het boeiende onderwijs op de Wonderwind om draait.
Op OBS De Wonderwind is "Klein maar fijn!" een belangrijk motto. We zijn een kleinschalige school
waar kinderen de ruimte krijgen om zelf te doen, te ervaren en te leren wie ze zijn. Hier zijn we allemaal
nieuwsgierig en ontdekken we hoe het is om samen te werken en te leren.
Elk kind is welkom. Samen met hun leerkrachten denken kinderen na over hun manier van leren.
Verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig zijn, leren samenwerken, doelen stellen, leren plannen,
reflecteren en creatief denken. Het hoort allemaal bij deze 21ste eeuw.
Op de wonderwind werken leerkrachten en ouders in alle openheid samen aan de ontwikkeling en
eigenheid van al onze kinderen. We stimuleren hen de wereld te ontdekken, te groeien en om hun eigen
talent in te zetten.
Op De Wonderwind leren zij het verschil te maken!
Bij het samenstellen van deze gids hebben ouders meegelezen en het team voorzien van feedback.
Ieder die na het lezen een idee of suggestie ter verbetering heeft, nodigen wij van harte uit die met ons
te delen. We kunnen er in een volgende editie dankbaar gebruik van maken.
De schoolgids is vastgesteld door de Medezeggenschapsraad en is te lezen op onze website:
obsdewonderwind.nl, en op de landelijke website: scholenopdekaart.nl.
Met vriendelijke groet, Gerold Baan, directeur a.i.

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Wonderwind
Educatusstraat 10
2909PK Capelle aan den IJssel
 0102026715
 http://www.obsdewonderwind.nl
 info-wonderwind@blickoponderwijs.nl

2

Extra locaties
Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur
Stichting BLICK op onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 3.519
 http://www.blickoponderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Interim directeur

Gerold Baan

g.baan@blickoponderwijs.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

72

2020-2021

De Wonderwind staat open voor leerlingen uit de wijk Fascinatio en daarbuiten.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Leren in samenhang

Engels groep 1 t/m 8

Rijke leeromgeving

Aandacht voor meerbegaafdheid

Excellent pedagogisch klimaat

Missie en visie
Kom de wereld ontdekken!
Op OBS de Wonderwind kun je de wereld ontdekken binnen een kleinschalige schoolomgeving. Door
zelf te ervaren, durven doen en gestimuleerd door ouders en leerkrachten kun je vol vertrouwen je
eigen talent inzetten. In elke groep krijg je de ruimte om te onderzoeken wie je bent en hoe je met
anderen samen kunt leren. Op de Wonderwind maak jij het verschil!
Onze waarden: Geborgenheid, Betrokkenheid en Verwondering.
Geborgenheid:
Ik mag mezelf zijn en ik heb respect voor wie de ander is.
Door regels en afspraken weet ik wat ik mag verwachten.
Ik heb vertrouwen in wat ik kan en in de ander.
Betrokkenheid:
Wij stellen vragen en leren van elkaar.
Wij luisteren naar elkaars ideeën.
Wij gebruiken elkaars talenten.
Verwondering:
Samen zorgen we voor een boeiende leeromgeving.
Jij bent nieuwsgierig
Wij ontdekken samen.
De tien punten van Wonderwind
1. Wij gunnen elk kind een breed aanbod in een leerrijke omgeving inclusief een natuurlijke
buitenomgeving.
2. Wij gunnen alle kinderen dat zij zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelt door alle volwassenen
in zijn omgeving.
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3. Wij gunnen alle kinderen leerkrachten die naast hen staan en mogelijk maken hun talenten en
aanleg vanuit een directe eigen motivatie te ontwikkelen.
4. Wij gunnen elk kind leerkrachten, die vertrouwen en respect met andere hoogwaardige normen
en waarden als leidende thema’s in hun werk zien.
5. Wij gunnen alle kinderen een omgeving, die gekenmerkt wordt door veiligheid, plezier passie en
succeservaringen.
6. Wij gunnen elk kind een duidelijke en goed geordende leeromgeving met begrijpelijke kaders en
daarbinnen veel ruimte voor verantwoordelijkheid en een sterke mentaliteit.
7. Wij gunnen alle kinderen de persoonlijke vrijheid, die het nodig heeft om een positief zelfbeeld te
ontwikkelen.
8. Wij gunnen elk kind zijn ononderbroken ontwikkeling gekenmerkt, waarin het zich mag
verwonderen en het mag experimenteren en ontdekken.
9.

Wij gunnen elk kind begeleiding en steun waar nodig.

10 Wij gunnen kinderen het vermogen tot communiceren, verbaal en non-verbaal om zo optimaal
aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Identiteit
OBS de Wonderwind is sinds 2005 een zelfstandige openbare basisschool in de wijk Fascinatio. Een
veilige kleine school waar kinderen veel leren over zichzelf, de ander en de wereld om ons heen. Een
school die trots is op haar naam: De Wonderwind. Het boek van Tom Manders jr, waarop de naam en
het stratenplan van de wijk gebaseerd is, gaat over een nieuwsgierige kleine walrus die van zijn
grootvader hoort hoe de elementen in het universum samenwerken. Hij ontdekt in de verhalen wat
opdracht van Fascinatio de Wonderwind is. De Wonderwind is gevraagd om de wereld mooier te
maken. Elke dag van zijn leven lukt hem dat beter, omdat hij leert van zijn ervaring. Een prachtige
ontdekking. En een mooie opdracht voor een school ook. We willen elk kind meegeven dat je talent
gezien mag worden en dat dat groeit, als je eraan werkt. Kinderen leren dat zij het verschil kunnen
maken in de wereld om hen heen.
OBS De Wonderwind is een openbare school. Een open school, actief en midden in de wijk. Elk kind is er
welkom, ongeacht afkomst of geloof. Respect voor elkaar en de waarden en normen van de
Nederlandse samenleving zijn uitgangspunt om van te leren.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De groepen zijn als volgt:
In augustus 2019:
Groep 1/2 15 leerlingen
Groep 3/4 18 leerlingen
Groep 5/6 20 leerlingen
Groep 7/8 27 leerlingen
De plusklas, op woensdagmorgen 15 kinderen

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

9 u 15 min

9 u 15 min

30 min

30 min

6 u 45 min

6 u 45 min

Nederlands
Rekenen
Orientatie op jezelf en
de wereld
Engels
Bewegingsonderwijs
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

Kunstzinnige oriëntatie

Voor kleuters is het leven één ontdekkingsreis. Die reis maken ze zelf, samen met hun groep en de
leerkrachten. De leerkrachten helpen, zij voeden op in een pedagogisch klimaat waar ieder gezien
wordt en zijn eigen talent ontwikkelt. Kinderen maken zelf keuzes. Het is niet van te voren te bepalen
wanneer een kind leert. Ieder doet dat op zijn eigen tijd en wijze. De aangegeven tijden worden alleen
gebruikt als richtlijn.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

8 uur

8 uur

8 uur

8 uur

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

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

De lessen in de kernvakken taal, lezen en rekenen vinden plaats in het ochtendprogramma. 's Middags
werken we met behulp van Kernconcepten aan wereldoriëntatie. Kennis en de vaardigheden opgedaan
bij de taal- en rekenlessen en de kunstvakken worden ook hier doelbewust ingezet.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Rekenhuis
Atelier met mogelijkheden voor het maken van muziek
Keuken
Schooltuin

Het team

Op de Wonderwind werkt een team van ongeveer 11 mensen samen aan het verzorgen van een rijke
leeromgeving. Het team is samengesteld uit leerkrachten en een vakleerkracht, een intern begeleider,
een directeur (a.i.) en een conciërge, in verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast leiden we binnen
Blick op Onderwijs elk jaar jonge mensen op, die in de toekomst in het onderwijs werkzaam willen zijn
als leerkracht of onderwijsassistent.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Als een personeelslid verlof heeft, neemt een collega de groep waar, of wordt voor die dag een invaller
aangesteld vanuit de vervangingspool van Blick op onderwijs. Als deze opties niet lukken, wordt de
groep verdeeld. Bij langdurig verlof kan bij het ontbreken van een invaller vanuit de vervangingspool
ook een invaller van een uitzendbureau worden ingezet.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Zonder deze informatie is uw schoolgids niet compleet en kunt u de schoolgids niet opslaan.
Vul bij de indicator Aanbod voor het jonge kind, de onderdelen Aanbod voor het jonge kind en
Samenwerking kinderopvangorganisaties.

Taalonderwijs is belangrijk voor de Wonderwind, omdat taal en een uitgebreide woordenschat aan de
basis ligt van al ons leren. Wij werken in het multifunctioneel centrum samen met de stichting
IJsselkids. Zij verzorgen een leerrijke omgeving voor nieuwsgierige jonge kinderen in de voorschoolse
periode.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Op de Wonderwind werkt het team met plezier planmatig samen aan het creëren van een rijke
leeromgeving. Daarvoor zorgt het in de eerste plaats voor een uitstekend pedagogisch klimaat waarin
kinderen worden uitgedaagd om te leren. In het handboek onderwijs en ondersteuning staat
beschreven hoe er gewerkt in de groepen, wanneer toetsen plaatsvinden en hoe resultaten worden
geëvalueerd.
In het jaarplan en de daaruit voortvloeiende 90-dagenplannen beschrijft het team aan welke school-,
groeps- en persoonlijke doelen gewerkt gaat worden. Het komend jaar implementeren we de
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werkwijze die beschreven is in het handboek en onderwijs en ondersteuning, daarmee bouwen we de
basis van ons onderwijs verder uit. Daarnaast ontwikkelen we ons op het punt van gedifferentieerde
instructie met behulp van het EDI-model en doen we onderzoek naar een nieuwe methode/aanpak voor
Rekenen.
De hedendaagse methodes die op OBS De Wonderwind gebruikt worden voldoen aan de kerndoelen. In
werkwijzers legt het team vast hoe daarnaast gewerkt wordt met leerlijnen. Om continuïteit te
waarborgen en om van en met elkaar te leren bezoeken de collega's elkaars lessen en geven zij
workshops in diverse groepen. Door samen doelen te stellen en samen lessen voor te bereiden en te
evalueren ontstaat er een cyclus van voortdurende verbetering.
Kinderen leggen hun leerproces vast in een portfolio en bespreken de uitkomsten met de
leerkracht/coach en hun ouders. Samen worden nieuwe doelen gesteld. Tijdens de werkperiode
reflecteren kinderen met de leerkracht op het leergedrag. Wat hebben zij nodig om het nog beter te
doen?
Leerkrachten hebben een hoge verwachting van kinderen. Zij creëren een uitdagende leeromgeving,
observeren en bespreken, toetsen en analyseren. Zij stellen doelen en stellen ze bij wanneer de situatie
daarom vraagt.
Jaarlijks werken leraren aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de speerpunten van de school.
Afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen is een veelomvattend thema waar leerkrachten
van de Wonderwind zich in verdiepen. De kennis op het gebied van onderzoekend leren en het brein
neemt de laatste jaren sterk toe, deze inzichten vragen om verandering in didactiek en organisatie.
Leerkrachten zijn enthousiast over deze ontwikkelingen en passen hun gedrag graag aan. Samen
evalueren zij de effecten van deze verandering.

Zonder deze informatie is uw schoolgids niet compleet en kunt u de schoolgids niet opslaan.
Vul bij de indicator Kwaliteitszorg en schoolplan, het onderdeel Monitoring doelen.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Op de Wonderwind is passend onderwijs aan de orde van de dag. In het handboek onderwijs en
ondersteuning hebben we heel precies omschreven hoe leerkrachten en ouders samen met kinderen
werken aan hun ontwikkeling. Soms gaat de ontwikkeling niet helemaal vanzelf en is er extra
ondersteuning of onderzoek nodig. Als dat binnen onze mogelijkheden ligt passen we het onderwijs
aan aan de onderwijsbehoefte van het kind.
Wanneer een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld op de Wonderwind,
laten we de ouders binnen wettelijke periode van zes weken weten of de school in staat is een passend
onderwijsaanbod te realiseren. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de school de
deskundigheid in huis heeft om hun kind goed te begeleiden en ook de school moet weten dat zij de
expertise in huis heeft om deze leerling goed te begeleiden. Het mogelijkheden tot ondersteuning van
de school zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Remedial teacher

4

Specialist hoogbegaafdheid

1

Fysiotherapeut

2

Gezinscoach

6

Coach voor professionals

6

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Wonderwind werkt met een gedragsprotocol.
Daarnaast werken we vanuit een pedagogische grondhouding aan ons onderwijs. Tijdens de lessen is er
structureel aandacht voor respect en de rijkdom van verschillen tussen mensen. Een methode voor
sociaal emotionele ontwikkeling helpt ons in gesprek te gaan over emoties en het oplossen van
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conflicten. Voorbeeldgedrag en aandacht voor opvoeding en regels zorgen voor een uitstekend
pedagogisch klimaat.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
De Wonderwind monitort de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen met behulp van de vragenlijst
van Vensters.
Daarnaast gebruiken we het sociaal emotioneel volgsysteem ZIEN.
De uitslag van dit onderzoek wordt in de groepen besproken en de kinderen wordt gevraagd ideeën te
bedenken waarmee we de gekozen aandachtspunten kunnen verbeteren.
De stappen die we hierin zetten worden eveneens besproken, om verbetering tot stand te brengen en
te borgen.
Onze kinderen voelen zich gezien en gehoord.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Plandsoen

i.plandsoen@obsdewonderwind.nl

vertrouwenspersoon

Meyboom

evp@cedgroep.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid is groot op onze school. Ouders vinden het belangrijk te volgen wat hun kinderen
meemaken en leren en zij stimuleren hun ontwikkeling. Regelmatig zoeken zij hierover contact met
leerkrachten. De leerkrachten staan hiervoor open.
Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij ouders participeren. U kunt denken aan hulp
onder schooltijd, het verzorgen van lessen tijdens een kernconcept en ook het meegaan tijdens een
excursie op schoolreis. Maar het team staat ook open voor samenwerking met ouders buiten de
schooltijden. U kunt denken aan het voorbereiden van activiteiten, of het meedenken over verrijking
van onderwijs en beleidsmatige zaken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden regelmatig, via berichtgeving in Parro, geïnformeerd over zaken die in de klas van hun
kind plaatsvinden. Dat kan gaan over kleine dagelijkse dingen, een leuke foto van de rekenles, maar
ook over feesten, uitjes, een thema-avond en alles wat verder interessant is voor ouders. Daarnaast
verschijnt elke drie weken de nieuwsbrief met schoolzaken.
Tijdens de ouder-kindgesprekken presenteert elk kind zijn leerdoelen en ontwikkeling en praten
leerkrachten en ouders mee over het leerproces en de groei. Als de situatie er om vraagt, voeren we dit
soort gesprekken als volwassenen onder elkaar. Vaak is dan naast de leerkracht ook de intern
begeleider (IB-er) gesprekspartner.

Klachtenregeling
Hebt u een klacht over onze school, over medewerkers of over de dagelijkse gang van zaken? Wij
vinden het fijn wanneer u die in een vroeg stadium met ons bespreekt. Wij zijn een open organisatie en
willen graag de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. De gebruikelijke route is om met uw
klacht eerst naar de leerkracht van uw kind, de IB-er of een directielid van de school te gaan. U kunt zich
laten bijstaan door de contactpersoon van de school. Voor OBS de Wonderwind is dat Irene Plandsoen,
te bereiken op het telefoonnummer 0102026715.
Klachtenregeling
Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij binnen stichting BLICK op onderwijs een officiële
klachtenregeling. Zie hiervoor meer op de website van Stichting BLICK op onderwijs. U kunt daarvan
gebruikmaken als uw klacht – gelet op de aard daarvan – niet via bovengenoemde weg kan worden
opgelost of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. Wilt u van de officiële klachtenregeling
gebruik maken, neem dan contact op met de schooldirecteur. Deze verwijst en begeleidt u naar de
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vertrouwenspersoon. Rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan ook. Stichting
BLICK op onderwijs heeft via de CED-groep Jeroen Meyboom aangesteld om ouders, leerlingen en
medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. Dhr. Meyboom is bereikbaar via:
·

een e-mail aan het centrale e-mailadres van de CED-groep: evp@cedgroep.nl;

·
een brief in een gesloten envelop gericht aan de vertrouwenspersoon sturen aan: BLICK op
onderwijs, postbus 776,
2900 AT Capelle aan den IJssel. Het stafbureau zorgt ervoor dat de gesloten envelop wordt
doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Vraag om feedback tijdens gespreksmomenten

•
•
•

Onze ouders denken over zaken met een beleidsmatig karakter mee in medezeggenschapsraad (MR).
Daarnaast delen zij, evenals andere deskundigen, hun expertise en geven les tijdens kernconcepten.
Samen met het team organiseren ouders informatieavonden en feesten.
Tevens ondersteunen ouders en grootouders het team tijdens activiteiten, excursies en schoolkamp.
Met betrekking tot bovenstaande activiteiten is er een Ouderraad (OR) actief die de school hierbij
helpt.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00
Daarvan bekostigen we:
•
•

Andere kleine activiteiten. OV kaarten en museumbezoek voor de kinderen en een jaarlijks
eindfeest.
Kerst
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•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het 4-daagse kamp van de groepen 7 en 8 wordt €60,= extra gevraagd, omdat de vrijwillige
ouderbijdrage hiervoor ontoereikend is.

De penningmeester van de oudervereniging geeft aan het begin van elk jaar op de kennismakingsavond
een presentatie over de begroting en de afrekening van een schooljaar. Zodat voor elke ouder
transparant is waar de door de oudervereniging beheerde ouderbijdrage aan besteed is. Tijdens deze
avond is er tevens gelegenheid om hierover met OR-leden in gesprek te gaan.
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan

15

een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen telefonisch (010 2026715) of via een bericht in Parro laten weten dat hun kind ziek is en
niet naar school komt.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders vragen 6 tot 8 weken voor de verlofdatum bijzonder verlof aan met behulp van een
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te downloaden op de website www.obsdewonderwind.nl
Het ingevulde formulier leggen zij ter goedkeuring voor aan de directie. Na goedkeuring kunnen
ouders het aangevraagde verlof opnemen. Wanneer het aangevraagde verlof buiten de wettelijke
regels valt, kunnen de directeur en/of de ouders advies vragen bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Capelle aan den IJssel.

4.4

Toelatingsbeleid

Optioneel: informatie weergeven over het toelatingsbeleid?
Vul bij de indicator Handige informatie voor ouders, het onderdeel Toelatingsbeleid.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

4.5

Extra informatie

Optioneel: hier extra informatie tonen?
Vul bij de indicator Handige informatie voor ouders, het onderdeel Extra informatie.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Elk schooljaar worden in januari en juni methode onafhankelijke toetsen van het Cito
Leerlingvolgsysteem afgenomen. In het handboek onderwijs en ondersteuning heeft de school de
OHGW-cyclus beschreven. Daarin wordt uitgelegd hoe de leerkrachten zicht op ontwikkeling krijgen en
hun didactisch handelen daarop aanpassen. In de periodeplanning en het ondersteuningsplan worden
voor elke groep streefdoelen opgenomen, in een individueel hulpplan beschrijven de leerkrachten de
streefdoelen voor een specifiek kind. Deze doelen worden met kinderen besproken en verwerkt in het
portfolio om van daar uit gedeeld te worden met ouders.
De procedures die in het nieuwe handboek onderwijs en ondersteuning worden beschreven worden het
komend jaar geborgd.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
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percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Op OBS De Wonderwind volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwgezet met behulp van
observaties en toetsen. Alle kinderen van groep 8 doen mee aan de eindtoets. De kinderen werken hard
om te laten zien wat ze hebben geleerd.
Zonder uitzondering hebben ze het resultaat behaald dat past bij de verwachtingen die leerkrachten en
ouders van hen hebben. We zijn trots op hun motivatie en het doorzettingsvermogen dat zij hebben
laten zien.
We hebben we de ontwikkelingsgroei en het uitstroomniveau van onze groep 8 leerlingen gemeten.
Het streefniveau van de school is om met 85% van de kinderen het 1F niveau te behalen en met 50% het
2F/1S niveau, afhankelijk van de kindkenmerken in de groep.
Dit jaar behaalde 100% van de kinderen het 1F niveau voor Rekenen en Begrijpend lezen. 36% behaalde
het 1S voor rekenen en 64% 2F voor begrijpend lezen.
De schooldoelen zijn daarmee behaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
94,7%

De Wonderwind

96,1%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
46,2%

De Wonderwind

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooladvies en voortgezet onderwijs, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

9,1%

vmbo-k

18,2%

vmbo-(g)t

27,3%

vmbo-(g)t / havo

9,1%
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havo

9,1%

havo / vwo

18,2%

vwo

9,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Geborgenheid

Betrokkenheid

Verwondering

We zijn allemaal anders en elk individu is belangrijk. Relaties aangaan hoort bij ons leven. Dat oefen je
thuis in je gezin en op school in een groep. Bij de start van het schooljaar besteden we daarom veel tijd
aan goede groepsvorming.
Om je optimaal te ontwikkelen moet je je veilig en geborgen voelen. Betrokken leerkrachten zorgen
samen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin mensen respect hebben voor elkaar en elkaar leren
aanspreken. Daarom reflecteren we het groepsproces en stellen we elke week een van de schoolregels
centraal.
Tijdens de lessen leren we over emoties en conflicten en hoe we daarmee omgaan. Emotie laten we
zien, duidelijk en veilig voor onszelf en voor de ander. Kinderen presenteren zichzelf tijdens de ouderkindgesprekken. Veiligheid en uitdaging is daar altijd een belangrijk punt van gesprek.
Voor het team en de ouders van De Wonderwind is het van groot belang een veilig pedagogisch klimaat
te bewerkstelligen, zodat elk kind in staat is zichzelf te zijn en zijn talenten optimaal te ontwikkelen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op De Wonderwind mag je jezelf zijn. Relatie, autonomie en competentie kernwoorden. Luc Stevens
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van het Nivoz schrijft hierover zin zijn boek: Pedagogische tact.
Relatie ontstaat waar mensen elkaar respectvol willen ontmoeten en op school is dat zo. De eerste
schoolweken na elke vakantie hebben we daarom speciale aandacht voor groepsvorming. Tijdens het
werk met de kernconcepten bieden we ruimte voor onderzoek naar relaties, regels en gedragingen in
verschillende situaties en tijden. De kinderen leggen daarmee verbanden naar het nu en naar andere
periodes in het jaar.
Voorbeeldgedrag van leerkrachten en medewerkers zien we als zeer belangrijk. Daarom werken we
samen aan een doorgaande lijn. De lijn laat zich onder andere zien in het gezamenlijk gebruik van
lessen uit de methode SOEMO en in de gezamenlijk gedragen afspraken in de school.
Het sociaal emotioneel gedrag wordt in beeld gebracht met behulp van het leerling volgsysteem ZIEN.
Leerkrachten gebruiken de gegevens bij de de persoonlijke ontwikkeling en de groepsvorming.
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6

Schooltijden en opvang

Op de meeste lesdagen volgen we het vastgestelde rooster. Gedurende het jaar zijn er ook bijzondere
lesdagen waarop we een aangepast rooster hanteren. De informatie hierover vindt u in de jaarkalender
of via berichtgeving in Parro.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Opvang via IJsselkids, Kinderparadijs, Sport BSO
Dinsdag: Opvang via IJsselkids, Kinderparadijs, Sport BSO
Woensdag: Opvang via IJsselkids, Kinderparadijs, Sport BSO
Donderdag: Opvang via IJsselkids, Kinderparadijs, Sport BSO
Vrijdag: Opvang via IJsselkids, Kinderparadijs, Sport BSO

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids, Kinderparadijs en SportBSO,
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids, IJsselkids,
Kinderparadijs en SportBSO, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids, Kinderparadijs en SportBSO, in
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Sinds de herstart van de scholen na de Coronacrisis hanteren we vanwege de veiligheid van kinderen en
leerkrachten een continurooster met een 5 gelijke dagen model. De kinderen krijgen elke dag les van
8.30 uur tot 14.00 uur.
Met ingang van het schooljaar 2021/2022 houden we dit rooster aan. De ouders hebben door middel
van een ouderbevraging hiermee ingestemd.
De opvangtijden van de BSO's sluiten hierop aan.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

09 september 2021

09 september 2021

Studiedag

27 september 2021

27 september 2021

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Lesvrije dag

27 januari 2022

27 januari 2022

Calamiteitendag

25 februari 2022

25 februari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Studiedag

25 maart 2022

25 maart 2022

Paasmaandag

18 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Pinkstermaandag

06 juni 2022

06 juni 2022

Lesvrije dag

20 juni 2022

20 juni 2022

Calamiteitendag

08 juli 2022

08 juli 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022

De vakanties worden aangegeven van de eerste zaterdag tot en met de laatste zondag van de
betreffende vakantie.
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Team

dagelijks na afspraak

voor of na schooltijd

Directie

dagelijks na afspraak

tussen 7.30 en 17 uur

Wilt u een personeelslid spreken?
Bel of mail c.q. stuur een bericht in Parro.
Een afspraak is snel gemaakt.
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