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VOORWOORD 
Het schooljaar 2016/2017 brengt dagelijks weer kinderen, ouders en personeel naar  
De Wingerd. In deze gids vertellen we u waar we op onze school voor staan en hoe we 
onderwijs geven. 
 
De Wingerd is een christelijke basisschool. We geloven in God, in Zijn Woord en in Zijn 
geboden. Dat betekent dat we Hem liefhebben en onze naaste als onszelf. We hebben 
daarbij de zekerheid dat de Here Jezus daarin ons voorbeeld is en ons daarbij helpt. 
Het is heel erg fijn om te weten dat God een Vader is die jou kent en van je houdt. Dat wil-
len we op de kinderen overdragen. Ook willen we de kinderen leren dat diezelfde God de 
Schepper van hemel en aarde is. 
 
We vinden het onze eervolle taak kinderen te begeleiden en te onderwijzen hun gaven te 
ontwikkelen, zodat ze die in kunnen zetten tot eer van God en ten dienste van hun naaste. 
Onze leerlingen mogen hun talenten ten voluit ontwikkelen! Immers, de basisschool is voor 
kinderen een belangrijke basis voor hun verdere leven. 
 
We staan open voor verschillende christelijke meningen. In ons onderwijs geven we ook 
aandacht aan andere opvattingen en wereldgodsdiensten. Zo leren kinderen zichzelf en de 
wereld om hen heen begrijpen, vanuit een christelijk perspectief. Alle ouders die bewust 
voor de identiteit en de kwaliteit van ons onderwijs kiezen, zijn van harte welkom op onze 
school. 
 
We hopen dat u met deze gids een goed beeld van onze school krijgt. Actuele informatie 
kunt u vinden op onze website www.gbsdewingerd.nl en op Facebook. 
Wilt u meer weten over onze school? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend ge-
sprek. We vinden het prettig u en uw kind(eren) te ontmoeten! 
 
Ik hoop dat ook dit schooljaar een mooi jaar mag worden voor kinderen, voor de ouders en 
voor het personeel! We vertrouwen erop dat God ons draagt, dag aan dag. 
Laten we Hem voortdurend om Zijn zegen bidden! 
 
Arriën Boes, 
Directeur GBS De Wingerd, Goes 
 
 
 
 
 

http://www.gbsdewingerd.nl/
https://www.facebook.com/Gbs-De-Wingerd-126696150832467/
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Geloof in ontwikkeling! 
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind.  
Daar geloven we in. De inspiratie voor die ontwikkeling  
vinden we in ons geloof in onze Heer,  
met de Bijbel als leidraad.  
Wij vinden het belangrijk dat het kind  
en iedere werknemer binnen de organisatie  
zich ontwikkelt met de talenten en gaven  
die God heeft gegeven.  Dat doen we met en voor elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Liefde  Passie  Verbinding  Eigenaarschap  Vertrouwen 
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KERNWAARDEN GPO-WN 
Liefde 

Liefde staat aan de basis van al onze kernwaarden. Liefde manifesteert zich in de manier 
waarop we met elkaar omgaan, als medewerkers, kinderen en ouders. 

Passie  

Onderwijs vraagt medewerkers met passie. Passie kun je omschrijven als ‘een sterk gevoel 
van liefde’. Passie voor God, passie voor de leerlingen passie voor het onderwijs vak en 
passie voor de doelen van GPO-WN. 

Verbinding  

Wij willen onze leerlingen meegeven dat hun leven zinvol is. Zij zijn stuk voor stuk, met hun 
eigen talenten, van betekenis voor de samenleving. Daarvoor moeten leerlingen leren zich 
in een veilige omgeving te verbinden met anderen. De school biedt zo’n omgeving en 
daarom geeft ons schoolpersoneel allereerst zelf het goede voorbeeld. 

Vertrouwen 

Vertrouwen is binnen GPO-WN een codewoord. Vertrouwen in onze Schepper, dat  
allereerst. Hij is Degene die voor ons zorgt en ons toerust voor de taken die we hebben 
gekregen. Hij leert ons ook om vertrouwen te geven aan de leerlingen, zodat zij tot bloei 
komen in een veilige omgeving die duidelijke kaders biedt. Zonder grenzen is er immers 
geen vrijheid voor groei. 

Eigenaarschap  

Als professionals binnen GPO-WN zijn we eigenaar van onze gaven en talenten die we van 
God ontvangen hebben. Dit eigenaarschap mag ons prikkelen onze gaven en         talenten 
met plezier in te zetten en te ontwikkelen. Samen willen we hierdoor met elkaar het beste 
bereiken voor de leerlingen. 

Onze school heeft de boven schoolse kernwaarden aangevuld met 
 

LICHT    GROEI      SAMEN 
Deze waarden worden uitgewerkt tot gedragskenmerken voor kinderen, ouders en 
leerkrachten: zo zijn onze manieren!  
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1 DE SCHOOL 

1.1 De naam van de school 
Onze basisschool heet De Wingerd. Deze naam verwijst naar Johannes 15. Daar  
vergelijkt Jezus zichzelf met een wijnstok waar goede ranken aan groeien. Wij mogen ons-
zelf ranken noemen. De wijngaardenier, de Here God, ziet erop toe dat de ranken goede 
vruchten voortbrengen. We willen dit in opvoeding en onderwijs met nadruk naar voren 
laten komen, zodat kinderen Gods genade mogen ontdekken en hun talenten  
kunnen ontwikkelen. In Galaten 5 : 22 staat: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreug-
de, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof’. Zo mogen we laten zien hoe het 
volgen van Jezus zichtbaar mag worden bij kinderen, ouders en leerkrachten! 

1.2 Het schoolteam 
Op De Wingerd werkt een team van 27 personeelsleden, bestaande uit directie, groeps-
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. 
Namen en adressen treft u aan in een jaarlijks uit te geven Adressenlijst van de school. 

1.3 Situering van de school 
De Wingerd is een gere-
formeerde basisschool 
gelegen in de nieuw-
bouwwijk ‘Mannee’ in 
Goes. De school heeft 
een regionale functie. De 
leerlingen zijn deels 
afkomstig uit Goes. Daar-

naast komt een heel aantal kinderen uit de Zuid-Bevelandse dorpen. 
In 2013 hebben we een nieuw schoolgebouw in gebruik te nemen. 

1.4 De groepen 
De Wingerd werkt met negen groepen waarin leerlingen van (ongeveer) dezelfde leeftijd bij 
elkaar zitten. Enkele weken voor de zomervakantie ontvangen de ouders  
informatie over de groepsindeling en de groepsleerkracht(en) van hun kind voor het vol-
gende schooljaar. 

1.5 Groepsindeling 
De groepsindeling en de verdeling van de groepsleerkrachten over de groepen treft u aan 
in een jaarlijks uit te geven Adressenlijst van de school. 

1.6 Procedure groepsverdeling 
Onze school vindt het belangrijk om de groepen zorgvuldig in te delen, zodat alle  
kinderen goed onderwijs kunnen volgen en leerkrachten met plezier kunnen lesgeven. In de 
procedure staat beschreven hoe de verdeling tot stand komt. De volledige  
procedure ligt op school ter inzage.  
We geven hier de kernpunten: 

 De formatie (welke leerkracht, welke groep) wordt in De Pers bekend gemaakt; 
 De leerkracht die ‘te verdelen kinderen’ in de groep heeft, gaat in overleg met de 

’nieuwe’ leerkracht(en). Bij de verdeling geven we aandacht aan diverse criteria in 
het belang van kinderen en leerkrachten; 
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 Na goedkeuring door de intern begeleider en de directeur, krijgt elk kind in juni de 
groepsindeling mee in een gesloten enveloppe en/ of wordt deze via de schoolmail 
verzonden; 

 Als ouders vragen hebben over de plaatsing van hun kind nemen zij contact op met 
de huidige groepsleerkracht van hun kind;  

 Als ouders het daarna niet eens zijn met de indeling kunnen zij mondeling en/ of 
schriftelijk hun bezwaar indienen bij de directeur. De directeur bespreekt de  
motivatie van de ouders met hen, met de betrokken collega’s en de intern  
begeleider. We streven ernaar dat de procedure transparant en zonder willekeur 
wordt toegepast; 

 Na hoor- en wederhoor neemt de directeur een bindend besluit. 

1.7 Schoolvakken en lesmethodes 
Kerndoelen overheid 
De belangrijkste dingen die kinderen in het (basis)onderwijs moeten leren, zijn in  
referentieniveaus (kerndoelen) vastgelegd. Deze kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven 
waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Ze zijn in 
de wet vastgelegd en hebben een verplichtend karakter. De school mag zelf bepalen hoe 
de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun 
schoolperiode blijven ontwikkelen. Ze garanderen een breed en gevarieerd 
onderwijsaanbod. 
De lesinhouden en de kerndoelen moeten uiteraard zoveel mogelijk op elkaar worden afge-
stemd en verbinding hebben met het dagelijks leven. Daarnaast dient er aandacht te wor-
den besteed aan doelen die voor alle leergebieden van belang zijn, zoals: een goede werk-
houding, gebruik van leerstrategieën en reflectie op eigen handelen en leren. De kerndoe-
len beschrijven het onderwijs voor de volgende vak- en deelgebieden: 
- Nederlands:     Mondeling taalonderwijs 
      Schriftelijk taalonderwijs 
      Taalbeschouwing, waaronder strategieën 
- Engels 
- Rekenen/wiskunde:   Wiskundig inzicht en handelen 
      Getallen en bewerkingen 
      Meten en meetkunde 
- Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving 
      Natuur en techniek 
      Ruimte 
      Tijd 
- Kunstzinnige oriëntatie 
- Bewegingsonderwijs 
- Burgerschapsvorming en integratie 
 
 
Momenteel is de school bezig met het ontwikkelen van thematisch onderwijs op het leer-
stofgebied wereldoriëntatie. 
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1.8 Burgerschapskunde 
Onze school geeft in drie vakgebieden vorm aan 
het vak burgerschapskunde. Vanuit onze  
identiteit is er aandacht voor geestelijke  
stromingen. Dit komt aan bod bij  
bijbelonderwijs/godsdienst en thematisch werken. 
Bij thematisch werken krijgen de  
kerndoelen van burgerschap aandacht in de brede 
zin van het woord. Qua sociale  
vaardigheden volgen we kinderen met ‘KIJK!’ (on-
derbouw) en ‘ZIEN!’ (bovenbouw). Verder werken 
we met de Kanjertraining. Deze methode is een 

paar jaar geleden ingevoerd nadat er teambreed een cursus is gevolgd. Met de Kanjerles-
sen leren we kinderen sociale omgangsvormen (respect voor God en anderen). Daarnaast 
werkt de school steeds meer volgens de principes van PBS (Positive Behavior Support). 
Per jaar bouwen we dit verder uit. 
Ook is er aandacht voor seksuele opvoeding en seksuele diversiteit. Deze thema’s benade-
ren we vanuit onze identiteit. 

1.9. Een veilig schoolklimaat en sociaal- emotionele vorming  
Onze school heeft beleid voor sociale veiligheid: de school heeft een vertrouwenspersoon 
en vanuit het managementteam wordt beleid rond veiligheid, gedrag en sociaal emotionele 
ontwikkeling bewaakt en verder vormgegeven. We bieden de Kanjertraining aan, we heb-
ben een pestprotocol, er zijn regels voor het plein, er is communicatie m.b.t. gedrag naar 
ouders voor Tussen Schoolse Opvang. Daarnaast voert de school  
Positive Behavior Support (PBS) in, waarmee we als aanvulling op de Kanjertraining duide-
lijk, positief en preventief werken aan goed gedrag in de school. Met ‘KIJK!’ en ‘Zien!’ mo-
nitoren we de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
1.10 Informatie en Communicatie Technologie (ICT)  
ICT is geen doel maar middel om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De school 
heeft hiervoor een netwerk en beschikt over voldoende werkstations. 
Het systeembeheer is uit handen gegeven aan SkoolControl uit Eindhoven. 
De school beschikt over een ICT-coördinator die de techniek op locatie regelt en een boven 
schools ICT-coördinator. Deze houdt zich voornamelijk bezig met de onderwijskundige inzet 
van ICT en het ondersteunen van het team hierbij. 
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1.11 Schooltijden 
Groep 1 en 2: Maandag, dinsdag, donderdag 8.45-12.00 uur en 13.00-15.00uur, 
Woensdag: 8.45-12.15; de kleuters zijn op vrijdag vrij 
Groep 3 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.45-12.00 uur en 12.45-15.00 uur 
Woensdag 8.45-12.15 uur. 

1.12 Vakanties en vrije dagen 
De vakanties en vrije dagen wisselen per schooljaar. Ruim voorafgaand aan het nieuwe 
cursusjaar worden deze aan de ouders doorgegeven. Die informatie is ook in het hoofdstuk 
‘Van A tot Z’ te vinden en op de website.  
 

2 UITGANGSPUNTEN EN VISIE 

2.1 Identiteit 
Onze school is een gereformeerde basis-
school. De school gaat uit van de Vereniging 
Gereformeerd Primair Onderwijs  
West-Nederland gevestigd te Alphen aan den 
Rijn. Het bevoegd gezag wordt gevormd door 
de Raad van Toezicht van de Schoolvereni-
ging. Als ouders onze identiteit van harte res-
pecteren en bewust kiezen voor onze school 
dan kunnen hun kinderen worden toegelaten 
op onze school. Leerkrachten zijn identiteits-
dragers, zij dienen lid te zijn van een kerkge-

nootschap die aansluit bij onze identiteit. Meer informatie is te lezen in het document 
‘Identiteit in de praktijk’. Dit ligt op school ter inzage. 

2.2 Missie 
We zien het als onze opdracht de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De inspiratie 
voor die ontwikkeling wordt gevonden in het geloof in de Here God met de Bijbel als rich-
tingwijzer. 

2.3 Uitgangspunten: 
Ons onderwijs kenmerkt zich door: 

 Geloven met hoofd, hart en handen; 
 De Bijbel is onze (inspiratie)bron 
 Verscheidenheid en veelkleurigheid; 
 Kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

kind; 
 Aansluiting bij opvoeding thuis; 
 Samenwerkend leren; 
 Zelfstandig werken; 
 Handelingsgericht werken; 
 Thematisch werken; 
 Zorg voor het jonge kind. 
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2.4 Pedagogische visie 
Het kind staat centraal in het onderwijs. Elk kind met zijn unieke talenten en gaven wordt in 
liefde geaccepteerd. Er wordt rekening gehouden met de soms grote verschillen die er zijn 
tussen kinderen in intelligentie en gedrag.  
Geprobeerd wordt zo veel mogelijk het positieve in elk kind te benadrukken.  
  
Alleen zo kan een kind het gevoel van veiligheid krijgen dat nodig is voor het ontwikkelen 
van zijn/haar gaven en talenten. 
Jonge kinderen ontwikkelen zich anders dan oudere. Kinderen in de laagste  
groepen worden in hun ontwikkeling van eigen gaven en talenten meer uitgenodigd door 
spel, onderzoeken en het opdoen van ervaringen. Kinderen in de hogere groepen worden 
meer gestimuleerd in de ontwikkeling van hun eigen gaven en talenten. Ze worden ook 
gestimuleerd in het zich, meer en meer, zelf verantwoordelijk voelen voor hun leerproces 
en ze ontwikkelen een steeds grotere mate van zelfstandigheid.  
Wij gaan uit van een gezag relatie tussen het kind en de leerkracht. Deze relatie kunnen we 
herleiden uit de Bijbel. We praten met de kinderen over onze christelijke waarden en nor-
men. 
Ook in de dagelijkse omgang is er tijd en ruimte voor gezelligheid en sfeervolle activiteiten. 
Dit schept een band tussen kinderen en leerkrachten 

2.5 Onderwijskundige visie 
De kinderen op De Wingerd moeten zich prettig en veilig voelen. Ze worden gerespecteerd 
en geaccepteerd met al hun (on)mogelijkheden. De kinderen moeten zich optimaal kunnen 
ontwikkelen op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied. We streven 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid na.  
Op dit moment werken we met leerstofjaarklassen, d.w.z. klassikaal onderwijs. Meer en 
meer gaan we toe naar een vorm van onderwijs waarbij de onderwijsbehoefte van het kind 
centraal staat. Dat betekent dat we binnen het onderwijs, de kinderen waar mogelijk de 
leerstof aanbieden op hun eigen niveau en daarbij rekening houden met hun eigen ontwik-
keling. Zie voor meer info Hoofdstuk 5.1.1. 

2.6 Weekopeningen en vieringen 
Elke week beginnen we afwisselend met de onderbouw– of bovenbouwgroepen gezamen-
lijk in de aula van de school. We vinden het belangrijk om te beginnen met onze Vader in de 
hemel, God is de eerste in onze werkweek. Eén van de leerkrachten leidt de opening aan 
de hand van een Bijbelverhaal rond een gezamenlijk jaarthema. Samen zingen we een 
psalm of lied en bidden we. 
Eén keer per jaar, met Kerst, Pasen of Pinksteren, hebben we een viering.  

2.7 Project 
Jaarlijks is er rond Dankdag een project voor een goed doel. 

2.8 Buurt 
Niet alle kinderen wonen in Goes en De Wingerd is als gereformeerde school ook niet di-
rect een buurtschool.  
De wijk Mannee is een wijk in opbouw. Waar mogelijk leggen we contacten met de buurt 
en proberen we samenwerking te realiseren. 
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2.9 Cultuur 
Wij doen ons werk op GBS De Wingerd vanuit de kernwaarden Liefde, Passie, Verbinding, 
Vertrouwen en Eigenaarschap. Dat zijn de basisprincipes die leidend zijn voor onze houding 
als christen-professional.  De kernwaarden worden zichtbaar in ons gedrag en we willen 
daar zowel intern als extern op aangesproken worden. Het team van GBS De Wingerd 
heeft naar aanleiding van de nascholing van Positive Behavior Support gewerkt aan eigen 
schoolwaarden: Liefde, Samen, Groei en Plezier; waarden die mooi aansluiten bij de kern-
waarden van GPO-WN!  

 

 

3 LEERLINGEN 

3.1 Prognoses 
Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. 
Aantal leerlingen per 
1 oktober 2013: 227 leerlingen 
1 oktober 2014: 226 leerlingen 
1 oktober 2015: 238 leerlingen 
1 oktober 2016: 231 leerlingen 

3.2 Pauze 
Tijdens de kleine pauze kunnen kinderen hun meegebrachte drinken en fruit nuttigen. Tij-
dens de grote pauze (TSO) eten de kinderen hun meegebrachte boterham en drinken. Op-
gave voor schoolmelk kan via www.campinaopschool.nl  .  

3.3 TussenSchoolse Opvang (TSO) 
De leerlingen eten tussen de middag onder toezicht van de groepsleerkracht. Het resteren-
de deel van de middagpauze staan ze onder toezicht van de Tussen Schoolse Opvang 
(TSO). Ouders die hun kind(eren) laten deelnemen aan de TSO worden verwacht een 6 tot 
8 keer per jaar pleinwacht te lopen van 12.00 tot 12.45 uur. Ook wordt een kleine financiële 
bijdrage per kind gevraagd. 
De TSO wordt geregeld door de TSO-coördinator en valt onder de eindverantwoordelijkheid 
van de directie. Aan de TSO zijn kosten verbonden: ouders die deelnemen aan de plein-
wachtregeling betalen een bijdrage van € 30,- voor 1 kind, € 50,- voor 2 kinderen en € 60,- 
voor drie kinderen.  
Als ouders niet meedoen aan de pleinwacht-beurten kunnen zij dit afkopen voor € 100,- per 
jaar. De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks door de Medezeggenschapsraad vastge-
steld. Indien gewenst kunnen kinderen ook thuis eten. 

http://www.campinaopschool.nl/
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3.4 Buitenschoolse Opvang (BSO)”Het Druifje”. 
Onze buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Prokino. De BSO is gehuisvest in 
de school. ‘Het Druifje’ biedt voor- en naschoolse opvang. De ruimten zijn kindvriendelijk, 
brandveilig, gezellig en huiselijk ingericht. Uiteraard beschikt dit kindercentrum over alle 
nodige comfort en speelmateriaal. Op het schoolplein staan speeltoestellen voor alle leef-
tijden en er is voldoende rijdend materiaal aanwezig zoals skelters, fietsjes en stepjes. 
Daarnaast biedt Prokino hele dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 
Verder is er een peuterspeelzaal voor 2 en 3-jarigen, er worden ook Buitenschoolse-
Activiteiten aangeboden voor kinderen van groep 3-8.  Inschrijven voor BSA kan via  
www.goesnaschooltijd.nl  
Contactgegevens locatie: tel. 06-106 304 54 
 
Voor vragen en aanmeldingen voor BSO, BSA en peuterspeelzaal kunt u bij  
Stichting Prokino terecht: 
Van Steenbergenlaan 30, 4531 HK Terneuzen;  
tel.0115-686 100 
e-mail: juultje@prokino.nl 
internet: www.prokino.nl 

3.5 Schoolvervoer 
De stichting schoolvervoer is enkele jaren geleden opgeheven. Ouders van omliggende 
dorpen regelen met elkaar het vervoer van en naar school. Ouders kunnen bij hun gemeen-
te navraag doen of ze in aanmerking voor vervoerssubsidie komen. Het voormalig bestuur 
van de vervoersstichting kan gezinnen ook nog financieel ondersteunen. U kunt hiervoor 
terecht bij dhr. G. Slump (tel.0113-344729) te Kapelle. Contactgegevens vindt u in de 
adressenlijst die jaarlijks wordt uitgereikt. U kunt ook navraag doen op school. 

3.6 Verzuim 
Een kind dat aan een school verbonden is, gaat elke dag naar school. Zolang het kind volle-
dig leerplichtig is, zijn ouders hiervoor verantwoordelijk. Ziekteverzuim wordt als regel voor 
aanvang van de schooldag gemeld op school.  
U kunt dit telefonisch doorgeven tussen 8.15 en 8.45 uur via 0113-227921. 
Een kind dat nog geen 6 jaar is, mag 5 uren per week thuisblijven. Dit dient gemeld te 
worden bij de directeur. Met diens toestemming mogen deze uren worden uitgebreid tot 
maximaal 10 uur per week. 
Wanneer een kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoor-
loofd verzuim. De school moet dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

3.7 Aanvraag verlof voor medisch bezoek 
Om de voortgang van het onderwijsleerproces te waarborgen, vragen wij ouders bezoeken 
aan huisarts, tandarts, ziekenhuis e.d. zoveel als mogelijk is buiten schooltijd te plannen. 
Wanneer dit niet mogelijk is, vragen wij ouders dit op school te melden. 

3.8 Aanvraag extra (vakantie)verlof 
Bij het beoordelen van aanvragen voor extra (vakantie)verlof, is de directeur gebonden aan 
de Leerplichtwet. Deze geldt voor leerlingen vanaf 5 jaar. De leerplichtambtenaar contro-
leert of de school zich aan deze wet houdt. We zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te 
melden aan de leerplichtambtenaar. 

http://www.goesnaschooltijd.nl/
mailto:juultje@prokino.nl
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Er is een speciale regeling voor 5-jarigen. In bijzondere omstandigheden mogen ouders hun 
kind van 5 jaar maximaal vijf uur per week thuishouden, bijvoorbeeld op medische indicatie 
of om overbelasting te voorkomen. 
 
Voor kinderen vanaf 6 jaar kan alleen verlof buiten de officiële schoolvakanties worden toe-
gestaan, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals: 

 ziekte; 
 huwelijk; 
 begrafenis; 
 een religieuze feestdag. 

 
Bij ziekte kunt u de school telefonisch tussen 8.15 en 8.45 uur informeren. Voor de overige 
bijzondere omstandigheden dient tijdig een aanvraag ingediend te worden.  
 
Meer informatie over geoorloofd schoolverzuim: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-
kind-niet-naar-school.html 
 
In principe mag u uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties om. On-
der bepaalde strikte voorwaarden, kan de directie één vakantie van maximaal  
10 schooldagen toestaan.  
 
Meer informatie over op vakantie buiten de schoolvakanties: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-
buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html 
 
Op onze website kunt de volgende documenten downloaden: 

 aanvraagformulier voor bijzonder verlof (ook op school verkrijgbaar) 
 brochure van het Regionaal Bureau Leerplicht 
 werkgeversverklaring 

4 DE LEERLINGEN 

4.1 De leerlingen 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. Toch heeft het ene kind bij 
dit leren meer zorg en aandacht nodig dan het andere. Sommige kinderen hebben behoefte 
aan extra uitleg of oefening, anderen kunnen zich moeilijk concentreren of zijn faalangstig. 
Er zijn kinderen die juist meer kunnen dan wat hen op school wordt aangeboden.  
Wij streven naar het aanbieden van passende zorg door de leerkracht in de groep en door 
de school als geheel. 

4.2 Zorgbeleid 
De school heeft een Schoolondersteuningsprofiel, dit is opgesteld in samenwerking met 
alle GPO-WN-scholen. Het Schoolondersteuningsprofiel is de beschrijving van de stand van 
zaken bij de start van Passend Onderwijs (augustus 2014). 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html
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In het Schoolondersteuningsprofiel staan ook de procedures beschreven die de school 
volgt om eventuele problemen bij leerlingen te signaleren, diagnosticeren en te behande-
len. 
Het uitgangspunt van de school is, dat kinderen die extra zorg nodig hebben, die zorg zo-
veel mogelijk in de eigen groep te geven. De intern begeleider gaat samen met de ouders 
en de groepsleerkracht na welke mogelijkheden er zijn en wat de juiste aanpak is. 
Het Schoolondersteuningsprofiel ligt op school ter inzage. 
U kunt het bestand ook via de website lezen c.q. downloaden: 
http://gbsdewingerd.nl/wp-content/uploads/2016/03/Schoolondersteuningsprofiel-De-
Wingerd.pdf  
Voor expertise en middelen om meer zorg aan kinderen te geven zijn wij, vanaf de invoe-
ring van Passend Onderwijs aangesloten bij Samenwerkingsverband O3. Voor specifieke 
hulpvragen met betrekking tot taal- en rekenproblemen kunnen we terecht bij  
Auris. 
Vraagt u er ook gerust de leerkracht naar. 
Er wordt ook samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

4.3 Zorgprocedure 
De zorgprocedure verloopt aan de hand van een zorgstappenplan.  

 Systematisch vorderingen en ontwikkeling van leerlingen volgen; 
 Leerlingen signaleren die extra aandacht nodig hebben; 
 Onderwijsbehoeften van deze leerlingen benoemen; 
 Het onderwijs afstemmen op verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen; 
 Groepsplan opstellen, uitvoeren en evalueren; 
 Groeps- en leerlingenbespreking tussen leerkracht en IB-er; 
 Bespreken van leerling waar zorgen over zijn; 
 Intern onderzoek, observatie, aanscherpen van onderwijsbehoeften; 
 Gesprek met ouders, leerkracht en IB-er: wat zijn de vragen en verwachtingen, be-

geleidingsvraag leerkracht; 
 Extra zorg in de groep of RT, handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren; 
 Aanvraag licht arrangement bij het Samenwerkingsverband (O3 en Auris); 
 Aanvraag medium of zwaar arrangement bij het Samenwerkingsverband; 
 Opstellen van ontwikkelingsperspectief, uitvoeren en evalueren; 
 Plaatsing SO of SBO. 

Meer informatie over de uitgebreide procedure vindt u op www.passendonderwijs.nl en op  
www.samenwerkingsverband03.nl   
 
4.3.1 Zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
In elke groep zitten leerlingen die op het gebied van de leerstof meer aankunnen dan het 
gemiddelde van de groep. Deze meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben ook speciale 
zorg nodig.  

http://gbsdewingerd.nl/wp-content/uploads/2016/03/Schoolondersteuningsprofiel-De-Wingerd.pdf
http://gbsdewingerd.nl/wp-content/uploads/2016/03/Schoolondersteuningsprofiel-De-Wingerd.pdf
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.samenwerkingsverband03.nl/
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Voor deze leerlingen is er in elke groep een extra aanbod vaan uitdagende en verrijkende 
materialen. Hoe we dit vormgeven is beschreven in het MHB-beleid (meer- en hoogbe-
gaafdheidsbeleid). U kunt de leerkracht hiernaar vragen. 

4.3.2 Leerlingendossier en privacy 
Van alle leerlingen op onze school, vanaf groep 0/1, worden de gegevens verzameld in het 
administratiesysteem Parnassys. Dit is het digitale leerlingendossier. 
Hierin worden de gegevens opgenomen over de behaalde toets- en rapportcijfers van de 
afgelopen jaren, notities van de leerkracht, gespreksverslagen, de leerlingenbesprekingen, 
onderzoeken en verslagen van speciale hulp en begeleiding. 
De methodetoetsen en niet-methodetoetsen (CITO) worden bijgehouden in Parnassys. 
Hiernaast wordt voor bepaalde leerlingen een papieren dossier bijgehouden. Hierin worden 
ondertekende handelingsplannen, kopieën van onderzoeken, gespreksverslagen en ander 
papierwerk bewaard. 
 
M.b.t. privacy passen we de wettelijke regels toe. Wanneer ouders het dossier van hun 
kind willen inzien, kunnen zij hiervoor een afspraak maken met de directie. Daarnaast kun-
nen zij ook gebruikmaken van het Ouderportaal van het administratiesysteem Parnassys. 

4.3.3 Gezondheidszorg 
De school werkt samen met de schoolartsendienst verbonden aan de GGD Zeeland. Als we 
menen dat voor een leerling een medisch onderzoek nodig is, nemen we in overleg met 
ouders contact op met de dienst. 
Tevens doet de schoolarts volgens een vastgesteld rooster lichamelijk onderzoek bij alle 5- 
en 11-jarigen. 

4.3.4 Verzorging 
Ouders kunnen hun kind steunen bij het leren op school door ervoor te zorgen dat het kind 
op tijd naar bed gaat. Wanneer een kind lusteloos of moe is, beïnvloedt dit het spelen, luis-
teren en leren. Gezond eten, voldoende rust en de juiste kleding zijn van belang voor goede 
prestaties op school. 

 

5 RESULTATEN 

5.1 Vorderingen van de leerling 
Naast het creëren van een goed pedagogisch klimaat, hechten we groot belang aan de vor-
deringen van de leerlingen. Dit doen we met inzet van een zgn. Leerling Volg Systeem 
(LVS). Daarmee streven we ernaar het leerproces van het individuele kind zo goed als mo-
gelijk is te volgen. Het LVS bestaat uit een aantal objectieve toetsen (Cito-toetsen), waar-
mee we tweemaal per jaar de vorderingen van de leerlingen in kaart proberen te brengen. 
Wanneer een kind op zo’n toets uitvalt, nemen we beslissingen over het hulpverlenings-
proces. 
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Het bestaat in grote lijnen uit de volgende procedure: 
 Aanvullende toetsen (Wat is het probleem?); 
 Aanvullende onderzoeken (Waardoor is het probleem ontstaan?); 
 Het opstellen van hulpplannen (Wat gaan we eraan doen?); 
 Het uitvoeren van hulpplannen (Het daadwerkelijk helpen van de leerling); 
 Het evalueren van de effecten van de hulpplannen (Heeft het geholpen?); 

Naast het LVS zijn er nog andere manieren om de ontwikkeling van kinderen te volgen: het 
dagelijks terugkerend werk, de methode gebonden toetsen, de omgang tussen de leer-
lingen onderling en met de leerkracht enz. 
 
De leerkrachten van groep 1 en 2 volgen de ontwikkeling van de kleuters door te observe-
ren. Deze observaties over de ontwikkeling van de leerlingen worden vastgelegd in het 
registratiesysteem ‘KIJK’ en in de notities die de leerkrachten maken over de ontwikkeling 
van de leerlingen. De Cito-toetsen (Rekenen en Taal voor kleuters) worden in groep 1 in 
juni, en groep 2 in januari en juni afgenomen. De uitslag van de Cito-toets voor groep 1 
wordt gezien als een proef-toets voor intern gebruik. 
 
Onze school voldoet ruim aan de eis van in totaal 7520 lesuren in acht jaar tijd. 

5.1.1.Handelingsgericht Werken (HGW) en Opbrengst Gericht Werken 
(OGW) 
Door uit te gaan van het principe van handelingsgericht werken, willen we zoveel mogelijk 
rekening houden met de verschillen tussen kinderen, de onderwijsbehoeften van de leer-
ling. 
Een ander belangrijk uitgangspunt is het werken in niveaugroepen. 
Hiermee kan de leerkracht differentiëren in lengte en intensiviteit van instructie, aanpak 
voor de leerling, hoeveelheid werk, soort werk (verrijking en verdieping of extra automati-
sering). 
De uitwerking van de niveaugroepen is terug te vinden in het groepsplan. Na elk lesblok 
evalueert de leerkracht zijn onderwijs door methodetoetsen te analyseren en na te gaan 
wie extra hulp of instructie of juist meer uitdaging nodig heeft. Hierdoor kan er effectief 
worden omgegaan met de niveaugroepen. 
 
Het handelingsgericht werken (HGW) heeft een duidelijk link met het opbrengstgericht 
werken (OWG). Na elke Cito-periode wordt er op groeps- en schoolniveau nagegaan hoe de 
toetsen zijn gemaakt, waar vooruitgang is te zien en waar achteruitgang of stilstand. 
In teamverband wordt besproken wat de oorzaken zijn van deze trend/ontwikkeling en hoe 
we er op een goede manier mee om kunnen gaan. We werken aan deze leerkrachtvaardig-
heden om goed onderwijs te kunnen garanderen.    

5.2 Overgang naar de volgende groep 
Tijdens de groepsbesprekingen in oktober/november en maart/april 
bespreken de leerkracht en de IB-er de ontwikkeling van individuele 
leerlingen en het werken op groepsniveau. Tijdens deze bespreking 
worden besluiten genomen met betrekking tot eventuele doublures. 
In het belang van het kind kan het voorkomen dat, in overleg met de 
ouders, het kind een groep doubleert. Het is van belang dat zorg 
over een leerling tijdig met ouders wordt besproken en dat gesprek-
ken over doublure uiterlijk in mei plaatsvinden. 
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5.3 Rapporten en ontwikkelingsgesprekken 
 
Het rapport dat de kinderen drie keer per jaar uitgereikt krijgen, geeft leerprestaties en 
leergedrag weer, uitgedrukt in cijfers en woorden. 
In oktober krijgen alle leerlingen een startrapport. Dit rapport geeft een eerste indruk weer 
van de ontwikkeling van uw kind en is vooral gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
In februari en juni/juli volgen rapport 1 en 2. Deze rapporten geven een uitgebreider beeld 
over de resultaten van de verschillende schoolvakken en over sociaal-emotionele ontwikke-
ling. 
Op de oudergespreksavonden is er gelegenheid om over de ontwikkeling van uw kind te 
spreken met de leerkracht. We nodigen ouders uit om te vertellen over wat uw kind  
nodig heeft op school: bij het leren en bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De leerkracht praat u bij over de ontwikkelingen van uw kind. Deze avonden vallen in okto-
ber en in maart. Via Digiduif krijgt u hiervoor een uitnodiging. 

5.4 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs  
Het onderwijs dat in groep 8 gegevens wordt, staat grotendeels in het teken van voorbe-
reiding op het Voortgezet Onderwijs. 

 Toetsen 
Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen van groep 8 het Drempelon-
derzoek. Deze toets wordt in één dag afgenomen en toetst de leerlingen op vijf ver-
schillende vakgebieden. De uitslag van deze toets geeft weer waar de leerlingen op 
dat moment staan in hun didactische ontwikkeling. De scores worden bovendien 
omgezet in een voorlopig plaatsingsadvies voor het VO. 
In januari maken de leerlingen en intelligentietest van het Cito en in april wordt de 
centrale eindtoets van het Cito afgenomen. 

 Voorlichting en advies 
De school informeert de ouders in december over de mogelijkheden van het Voort-
gezet Onderwijs op een voorlichtingsavond. Met de leerlingen van groep 8 worden 
diverse scholen voor voortgezet onderwijs bezocht. In het voorjaar vinden de ad-
viesgesprekken plaats. Het schooladvies in groep 8 komt tot stand op basis van de 
prestaties en ontwikkeling van de leerling van groep 1-8. Het betreft een advies: 
ouders kunnen afwijken van het schooladvies van hun kind. 

 Overdracht 
De aangemelde leerlingen worden met de betreffende school voor voortgezet on-
derwijs doorgesproken. Gedurende de eerste twee jaar ontvangt onze school een 
uitdraai van de rapporten. 

5.5 Opbrengsten  
Cito Eindtoetsen 2014-2016: 
Standaardscore 2014  539,1 
Standaardscore 2015  538 
Standaardscore 2016  534,4 
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5.6 Leerlingenuitstroom Voortgezet onderwijs  
Ook de leerlingenuitstroom is voor de school een belangrijk gegeven.  
De uitstroom in het cursusjaar 2015-2016 van De Wingerd naar het Voortgezet  
Onderwijs is als volgt:  
Calvijncollege   25 
Ostrea Lyceum    2 
Pontes        1 
 
Het schooladvies was als volgt: 
VWO       4 
HAVO/VWO    10 
VMBO-GL/HAVO     9 
VMBO-KL/TL      4 
VMBO-TL      1 
 

5.7 Inspectie 
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Onze school heeft 
het vertrouwen van de inspectie. De laatste rapporten van onze school vindt u op de web-
site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl  

6 INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

6.1 Ouders als educatieve partners 
Onze school ziet ouders als educatieve partners: een goede ont-
wikkeling van kinderen ontstaat als ouders en school goed sa-
menwerken!  
We betrekken ouders op verschillende manieren bij de school 
door:  

 een groepsinformatieavond in september 
 persoonlijke gesprekken op school over de ontwikkeling    

           van het kind 
 het ouderportaal, waar ouders resultaten van hun kind 

           kunnen inzien 
 de schoolwebsite en Facebook 
 open lesmorgens 
 een tweewekelijkse nieuwsbrief 
 Digiduif (mail- en roostersysteem) 
 koffiemorgens: gesprekken met directie over schoolbeleid 
 de identiteitscommissie 
 de medezeggenschapsraad 

6.2 Onze ambassadeurs 
Onze school staat open voor ouders die bewust bijbelgetrouw onderwijs kiezen. Onze ei-
gen ouders zijn daarbij ambassadeurs om andere christenen / geïnteresseerde ouders naar 
de school te verwijzen. Heeft u behoefte om meer over de school te weten, vraag onze 
ouders naar hun ervaringen met onze school en ons onderwijs. 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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6.3 Gesprek met de directie en/of teamleider 
Bij vragen over schoolbeleid, organisatie of persoonlijk gesprek om wat voor reden dan ook 
kunt u bij de directeur dhr. Arriën Boes (a.boes@gpown.nl )  c.q. teamleider dhr. Arend 
Schutte (a.schutte@gpown.nl ) terecht. Komt uw vraag op een moment dat er geen gele-
genheid is voor een gesprek, dan maakt de directeur c.q. teamleider een afspraak met u 
voor een geschikt tijdstip 

6.4 Gesprek met de leerkracht  
Tijdens de lessen is er geen gelegenheid met de leerkracht te spreken. Voor en na school-
tijd kan dit in veel gevallen wel wanneer het om korte mededelingen c.q. gesprekken gaat. 
Wanneer u de leerkracht graag wat uitgebreider wilt spreken, is het beter een afspraak te 
maken. 

6.5 Gesprek met de Intern Begeleider 
Bij vragen over speciale zorg, remedial teaching, onderzoek en leerlingenzorg in het alge-
meen kunt u terecht bij de Interne Begeleider mevr. Tineke van Langevelde  
(t.vlangevelde@gpown.nl ) van de school. 

6.6 Gesprek met de administratie 
Bij vragen m.b.t. administratie, nieuwsbrieven, aanvragen verlof e.d. kunt u bij de admi-
nistratie mevr. Anneke de Ruiter terecht.  
E-mailadres: administratiedewingerd@gpown.nl  

6.7 Informatie over de school 

6.7.1 De Pers 
De Pers verschijnt eens per twee weken en geeft actuele informatie over het schoolgebeu-
ren. 

6.7.2 Website en Facebook 
Op de website www.gbsdewingerd.nl treft u diverse informatie aan over de school. Gedu-
rende het schooljaar wordt de website regelmatig bijgewerkt. 
U treft er ook de Jaarplanning en het vakantierooster aan.  
Ook op Facebook is de school te volgen. https://www.facebook.com/pages/Gbs-De-
Wingerd/126696150832467 
We verwachten dat onze leerlingen, ouders en leerkrachten zorgvuldig met  
Social Media omgaan. We gaan respectvol om met elkaar en spreken positief over  
personen en over de school. 

6.8 Informatieavond 
Eén maal per jaar organiseert de Identiteitscommissie i.s.m. de directie een Informatie-
avond voor ouders die voor het eerst een kind op school hebben aangemeld. Er wordt dan 
informatie over de school gegeven en er is tevens een rondgang door de school. 

6.9 Koffiemorgens 
Enkele keren per jaar organiseert de directeur een bijeenkomst waarvoor ouders van 
schoolgaande kinderen worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden schoolerva-
ringen uitgewisseld. 

mailto:a.boes@gpown.nl
mailto:a.schutte@gpown.nl
mailto:t.vlangevelde@gpown.nl
mailto:administratiedewingerd@gpown.nl
http://www.gbsdewingerd.nl/
https://www.facebook.com/pages/Gbs-De-Wingerd/126696150832467
https://www.facebook.com/pages/Gbs-De-Wingerd/126696150832467
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6.10 Oudertevredenheidspeiling 
De school houdt eens per twee jaar onder ouders een oudertevredenheidspeiling. 
De resultaten hiervan worden met ouders gecommuniceerd en waar nodig worden er ook 
verbeterpunten opgepakt. 

6.11 Klachten 
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school of dat er iets aan de hand is, waarover u 
een klacht wilt indienen. Iedereen die bij de school betrokken is, heeft de wettelijke moge-
lijkheid een klacht in te dienen over iets waar hij/ zij het niet mee eens is. Om een goede 
klachtenprocedure te waarborgen hanteert de school een klachtenregeling. De volledige 
klachtenregeling ligt op school voor eenieder ter inzage. 
In het kort komt de procedure hierop neer: 

6.11.1 Algemene klachten: 
Hierbij gaat het om kleine zaken zoals bijv. de gang van zaken in de groep, het lesgeven, de 
algemene zaken op school. 
In principe is de groepsleerkracht de eerste die u hierop kunt aanspreken. Mocht dit niet tot 
tevredenheid verlopen, dan kunt u hierover de directeur aanspreken. Wanneer ook dit geen 
bevredigend resultaat oplevert, kunt u zich richten tot de algemeen directeur. Een hierna-
volgende stap is dat ouders contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Blijft 
de klacht dan nog onopgelost dan is er beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van 
het Gereformeerd Onderwijs. Deze zal dan de Raad van bestuur advies of aanwijzingen 
geven hoe verder te handelen. 

6.11.2 Ernstige klachten: 
Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, seksuele 
intimidatie, ontucht, geweld, extreme vormen van pesten. Vaak zal het gaan om problemen 
in de sfeer van het strafrecht. Voor klachten over dit soort zaken kan de vertrouwensper-
soon worden ingeschakeld. De vertrouwenspersoon zal dan de klager verder helpen. De 
vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 
Voor het personeel en het bevoegd gezag van de school geldt dat als men weet van deze 
feiten er een meldingsplicht is naar de vertrouwenspersoon. 
Ook kinderen kunnen gebruikmaken van deze regeling, bijv. wanneer er een probleem is 
met een leerkracht of medeleerling of wanneer zich thuis problemen voordoen. Zij kunnen 
zich richten tot de contactpersoon van de school. 

6.11.3 Vertrouwenspersoon (extern) 
Mevrouw E. Kamsteeg -Huijssen 
tel.0180-512439/06-50879260 
ina.kamsteeg@caiway.net 

6.11.4 Contactpersonen (intern) 
Juf Ingeborg Bakker en juf Josien Schenau 

6.11.5 Klachtencommissie voor Gereformeerd PrimairPrimair Onderwijs: 
Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs 
p/a GBCO 
Postbus 82324 
2508 EH DEN HAAG 
www.gcbo.nl  

mailto:ina.kamsteeg@caiway.net
http://www.gcbo.nl/
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7 INSCHRIJVEN LEERLINGEN 

7.1 Inschrijving van leerlingen 
Bent u al bekend met school dan kunt u aanmeldingsfor-
mulieren opvragen bij de administratie,  
administratiedewingerd@gpown.nl, eventueel ook telefo-
nisch. 
Het volledige toelatingsbeleid ligt op school ter inzage. 
De aanmelding in de praktijk: 
Als de identiteit en de kwaliteit van ons onderwijs u aan-
spreekt, dan kunt u uw kind op onze school aanmelden. U 
bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek! U 
kunt uw eerste kind na een motivatiegesprek aanmelden 
via een aanmeldingsformulier. 

 

 

7.2 Kennismaking en aanmeldingsprocedure 
Hoe kunt u kennismaken met onze school en uw kind aanmelden? 

 U bent van harte welkom op onze jaarlijkse open morgens, tijdens deze kennisma-
king ziet u de school in bedrijf, wordt er informatie over ons onderwijs gegeven en 
krijgt u een rondleiding. Uw peuter kan tegelijkertijd in de groep meedoen. De data 
van deze open morgens vindt u in de agenda op onze website onder de knop Actu-
eel. Ook krijgt u een informatiepakket, met daarin de schoolgids en een informatie-
folder; 

 Het is ook mogelijk een persoonlijk en vrijblijvend gesprek met de directeur of team-
leider aan te vragen; 

 Bent u enthousiast over onze school? Dan nodigen we u uit voor een motivatiege-
sprek, een gesprek van hart tot hart: omdat identiteit voor ons belangrijk is, willen 
we van elkaar weten of school en ouders bij elkaar passen. 
Ouders die bewust voor onze school kiezen, achter ons identiteitsbeleid staan en 
daarvoor willen tekenen kunnen hun kind(eren) aanmelden op onze school; 

 Na het motivatiegesprek krijgen ouders het inschrijfformulier; 
 De Ouderverklaring vindt u op onze website; 
 Nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen wordt uw kind ingeschreven en 

ingedeeld bij een groep; 
 De leerkracht van uw kind heeft ongeveer één maand voordat uw kind vier jaar 

wordt een intakegesprek en maakt een afspraak voor de wen-periode en de eerste 
schooldag; 

 Kinderen die na 1 juni 2017 vier jaar worden, stromen na de zomervakantie in en 
wennen dan vanaf de eerste schooldag. Ze zijn wel welkom op de ‘wisselmorgen’ 
net voor de zomervakantie en op de eerste schooldag na de zomervakantie. De da-
tum vindt u op de website op de kalender onder de knop Actueel. 

mailto:administratiedewingerd@gpown.nl
http://gbsdewingerd.nl/actueel/agenda/
http://gbsdewingerd.nl/actueel/agenda/
http://gbsdewingerd.nl/wp-content/uploads/2016/04/Ouderverklaring-Identiteit-Wingerd-GPO-WN2014.pdf
http://gbsdewingerd.nl/actueel/agenda/
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7.2.1 Wennen op school 
Kinderen die vier jaar worden en voor het eerste naar school gaan, kunnen komen wennen 
op school. In overleg met de ouders worden wenmomenten en ook de instapdatum afge-
sproken; dit kunnen dagdelen zijn, maar ook hele dagen. De wenmomenten worden afge-
sproken in de maand voordat het kind instroomt. 
Kinderen die na de laatste instroom jarig zijn, komen wennen op de wisselmorgen in de 
laatste week voor de zomervakantie. We adviseren de ouders van deze kinderen om  
kinderen niet te laten wennen voor de vakantie, omdat de groepen dan al vol zijn en in het 
nieuwe schooljaar meestal sterk van samenstelling wisselen. 
Als u de eerste schooldag van uw kind tijdig meldt op de peuterspeelzaal of het kinderdag-
verblijf, kan uw kind daar, in goed overleg, meestal wel tot die datum blijven. 
Levert een goede aansluiting van de peuterspeelzaal op de basisschool een probleem op, 
dan kunt u contact opnemen met onze teamleider of directeur. (tel. 0113-227921). 

7.3 Toelatingsbeleid 
De toelating is geregeld door onze schoolvereniging GPOWN.  

7.4 Leerplicht 

Kinderen die drie jaar zijn kunnen worden aangemeld. Als zij vier zijn kunnen ze worden 
ingeschreven. 
De school hanteert een instroomsysteem waarbij ca. iedere maand leerlingen kunnen in-
stromen die omstreeks die tijd vier jaar worden.  

8 VAN A TOT Z 
Hieronder geven wij in alfabetische volgorde een overzicht van regelingen die bij ons op 
school van kracht zijn: 
 
Declaratie gemeente Goes Ouderwerkgroep 
Foto’s Overige kosten 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad 

Schoolverzekering 

Gevonden voorwerpen Sponsoring 
Hoofdluis Stagiaires 
Identiteitscommissie Teamleider 
Jarig Uitstapjes 
Lidmaatschap GPO-WN Vakantierooster 2015-2016 
Medezeggenschapsraad  
Ouderbijdrage  

Declaratie gemeente Goes 
Wanneer u niet in staat bent om bepaalde bijdrages te betalen, kunt u een beroep doen op 
het declaratiefonds van de gemeente Goes of de Stichting Schoolgeld. Meer informatie 
vindt u in een speciale folder die verkrijgbaar is bij de balie van de afdeling Sociale Zaken in 
het stadskantoor en via de Stichting Schoolgeld, www.schoolgeld.nl 

http://www.schoolgeld.nl/
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Foto’s 
Van diverse activiteiten worden foto’s gemaakt van deelnemende leerlingen. Deze foto’s 
worden gebruikt om andere ouders en leerlingen te informeren. Ook worden ze gebruikt 
om de school naar buiten te presenteren. Deze foto’s mogen onder geen beding door der-
den voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Op het Inschrijfformulier kunt u aangeven of u al dan niet akkoord gaat met het plaatsen 
van foto’s van uw kind(eren). 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Onze school gaat uit van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland. 
Op verenigingsniveau functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze 
overlegt met de raad van bestuur over boven schoolse aangelegenheden. 
 
Gevonden voorwerpen 
Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun spullen kwijt zijn of vergeten mee naar huis te 
nemen. Gevonden voorwerpen worden in een doos verzameld. Ouders kunnen deze doos 
inzien op vermist eigendom. Bruikbare spullen die niet meer worden opgehaald gaan naar 
een goed doel. 

Hoofdluis 
Elk jaar wordt er op school hoofdluis geconstateerd. Ieder kind kan er last van krijgen. De 
school treedt preventief op tegen hoofdluis. Hiervoor is een ouderwerkgroep hoofdluis in-
gesteld. Iedere dinsdag volgend op een vakantie is er een hoofdluiscontrole. 

Identiteitscommissie 
Om de directeur te ondersteunen bij identiteit gerelateerde vraagstukken is er op school 
een identiteitscommissie ingesteld.  
Omvang 
De identiteitscommissie bestaat uit minstens drie leden van de schoolvereniging, exclusief 
de directeur. De directeur fungeert als vaste voorzitter. 
Taken 
Tot de taken van de commissie behoren: 

 Het voeren van aanmeldingsgesprekken met nieuwe ouders; 
 Verslaglegging van aanmeldingsgesprekken; 
 Toetsen van aanmelding aan vastgestelde toelatingscriteria; 
 Samen met de directeur besluiten over toelating; 
 De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over identiteit gerelateerde school-

zaken; 
 Meedenken over en werken aan het imago van de school; 
 Ondersteuning van de leerkrachten m.b.t. identiteit. 

Leden van deze commissie moeten lid zijn van de vereniging GPOWN en voldoen aan een 
vastgestelde profielschets. 

Jarig 
Een verjaardag is een belangrijke dag voor het kind. In de klas wordt de jarige in het zonne-
tje gezet. Natuurlijk mag een kind ook trakteren. Meestal gebeurt dit in de grote pauze. 
We herinneren aan de bekende regel: Snoep verstandig…….trakteer verstandig…… 
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Voor de verjaardagen van ouders mogen leerlingen uit groep 1 en 2 een werkstukje maken. 
Zij krijgen aan het begin van het schooljaar een briefje mee, waarop u deze data kunt door-
geven. 

 

Lidmaatschap GPO-WN 
Leden van de schoolvereniging zijn ouders die lid zijn van een Gereformeerde Kerk vrijge-
maakt of een Christelijke Gereformeerde Kerk. 
Het lidmaatschap van de schoolvereniging bedraagt € 38,50 per gezin per kalenderjaar. 
Voor ouders die geen lid zijn en voor donateurs is dit een vrijwillige bijdrage. U ontvangt 
hiervoor een acceptgiro. 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad heeft ad-
viesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan en het for-
matieplan. De MR kan constructief kritisch meekijken, kan met frisse nieuwe impulsen ko-
men, afwegingen maken enz. Zo kan het beleid van de school winnen aan kwaliteit, en re-
kenen op meer draagvlak. 

Ouderbijdrage 
Voor allerlei uitstapjes, excursies, vieringen etc. wordt een eigen (vrijwillige) ouderbijdrage 
gevraagd. Om niet elke keer voor een klein bedrag een beroep op ouders te hoeven doen, 
vragen we een eenmalige jaarlijkse bijdrage van € 45,00 per leerling uit groep 1 t/m 8. De 
betaling geschiedt per acceptgiro, die u automatisch wordt toegezonden in het voorjaar. 

Ouderwerkgroep 
We vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Er is veel werk op school 
te doen waarbij ouders kunnen helpen. Om ouderhulp goed te kunnen coördineren, heeft 
elke groep een OWG-ouder. Deze ouder heeft contact met de leerkracht over de hulp die 
nodig is en organiseert vervolgens die hulp. Wanneer u belangstelling heeft voor dit werk 
kunt u dit bij de ouderwerkgroep of de directie kenbaar maken. 

Overige kosten 
Voor een aantal bijzondere gelegenheden wordt soms nog een aparte bijdrage gevraagd. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de verjaardagen van leerkrachten, zendingsprojecten, een klas-
senfeest en het afscheid van groep 8. U bent uiteraard vrij om hier wel of niet financieel 
aan bij te dragen. 

Schoolverzekering 
De school is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd voor alle onder haar verantwoor-
delijkheid vallende zaken, inclusief de begeleiding in de bus naar en van school. In feite zijn 
hiermee personeel, ouders en bestuur die voor school werken, gevrijwaard van persoonlij-
ke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat er een dekking is voor alle activiteiten die binnen de 
school en de daarbij behorende terreinen plaatsvinden tot ten hoogste één uur voor en na 
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schooltijd. Het geldt ook voor alle schoolactiviteiten die buiten het schoolterrein plaatsvin-
den zoals bijv. op sportvelden, zwembad, excursies, schoolreizen enz. 
De WA-verzekering van de school is geen schade- of ongevallenverzekering. Voor dit soort 
risico’s kunnen privépersonen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 

Sponsoring van de school 
In Nederland wordt het onderwijs volledig door de overheid bekostigd. Dit betekent dat we 
soms ook extra’s missen. Wel is het mogelijk dat een school gesponsord wordt. De school 
hanteert voor sponsoring een (landelijk) sponsorprotocol. 
U kunt dit protocol ter inzage vragen. 

Stagiaires 
De school biedt aan diverse studenten, die in het kader van hun opleiding stage moeten 
lopen, een plek. Meestal gaat het om studenten van een opleiding voor groepsleerkracht 
basisonderwijs of studenten van een ROC die een opleiding tot onderwijs- of klassen assis-
tent volgen. 

Teamleider 
De teamleider is het aanspreekpunt tijdens afwezigheid van de directeur. Verder kunt u bij 
de teamleider terecht voor vragen over de school, het schoolbeleid en andere lokale 
schoolaangelegenheden. 

Uitstapjes 
Met diverse groepen worden diverse uit-
stapjes gemaakt. Dit kan variëren van een 
bezoek aan de bakker tot een museum. Als 
we deze uitstapjes maken, wordt u hiervan 
tijdig op de hoogte gesteld. Voor een goe-
de begeleiding doen we een beroep op 
ouders. U begrijpt dat als er te weinig be-
geleiding is we genoodzaakt zijn een be-

zoek/ uitstapje niet door te laten gaan. 
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Vakantierooster 2016-2017 
 
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2016 
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 27 t/m 3 maart 2017 
Pasen 14 t/m 17 april 2017 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 
Hemelvaartvakantie 25 en 26 mei 2017 
Pinksteren 5 juni 2017 
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2017 
Studiedagen Studiedagen: 16 november 2016,  

1 februari 2017, 24 februari 2017,  
7 april 2017, 4 juli 2017 

 

9 VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
BSO Buitenschoolse Opvang 
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
GPO-WN Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland 
IB Interne Begeleiding 
ICT Informatie Communicatie Techniek 
LVS Leerling Volg Systeem 
MR Medezeggenschapsraad 
OV-chipkaart Openbaar Vervoer chipkaart 
RT Remedial Teaching 
SBO Speciaal Basisonderwijs 
SO Speciaal Onderwijs 
TSO Tussen Schoolse Opvang 
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Kinderdagverblijf I Buitenschoolse opvang  
Hilleweg 1, 4464 JA Goes I 0115 – 686 100 I www.prokino.nl/zeeland 
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