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Een woord vooraf
Hartelijk dank dat u belangstelling toont voor onze school. Het kiezen van een goede basisschool is niet
eenvoudig. De school vormt een basis voor de verdere ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk
dat elk kind zich thuis voelt op onze school. We zien dit als voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.
BASISONDERWIJS IN BEWEGING
Vanuit de visie dat we kinderen een pedagogisch verantwoorde omgeving willen bieden, creëren we een
kansrijke werk- en leeromgeving. Een omgeving waarin ieder kind zich volledig ontwikkelt. We ondersteunen dit proces door weldoordachte werk-, leer-, en ontwikkelvormen. Onze instructies baseren we
op het Expliciete Directe Instructie (Model)-EDI. Zelfstandig-, coöperatief- en thematisch leren/werken en
Meervoudige intelligentie nemen belangrijke plaatsen in. Klassikale lessen staan evengoed op het rooster.
Alles voorzien van een heldere structuur. Onze optimale mix van werk- en leervormen biedt ons volop
mogelijkheden om een brug te slaan naar “omgaan met verschillen” is snel gelegd. Waar De Wending
volledig voor staan leest u in hoofdstuk 3
Deze schoolgids verschijnt om de twee jaar. Naast deze gids verschijnt jaarlijks onze kalender. Hierin vermelden we praktische zaken. Denk hierbij aan de schooltijden, onze thema’s, onze vieringen, de vrije dagen en de
vakanties. De jaarkalender geven we aan het begin van het schooljaar mee aan het oudste kind uit het gezin.
We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek. We laten u graag onze school zien. Bij voorkeur onder schooltijd. U proeft dan De Wending sfeer het beste.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Astrid de Schutter
Directeur

“Bewegend leren op het schoolplein”
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Betekenis logo Wending
De omgekeerde “I” in ons logo symboliseert – en benadrukt - beweging. Onze dynamiek. Verantwoord
“meebewegen” met ontwikkelingen in onze maatschappij. We zoeken en vinden de optimale ontwikkelings
weg die elk kind kan afleggen. Dit is onze vertaling van het woord adaptief. Adaptief = leerkracht en
leerling maken samen onderwijs. Met onze leerkrachten, als professionals, aan het roer. In goed overleg
met ouders, verzorgers en alle andere betrokkenen.
De omgekeerde “I” vertalen we in onze kernwoorden:
● Dynamisch
● Inspirerend
● Samenwerkend
● Ontdekkend
Vier woorden die onze visie en passie onderbouwen.

Basisonderwijs in beweging
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Van het bestuur
Geachte lezer,
De Wending is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn. Van welke godsdienst,
huidskleur, herkomst of geaardheid ook. Het openbaar onderwijs – dus ook De Wending – wil even kleurrijk en veelzijdig zijn als de kinderen. Wij houden rekening met onderlinge verschillen. Wij bieden ze een
veilige plek om te spelen en te leren. Wij willen ze helpen om hun mogelijkheden te leren ontdekken en
deze te ontwikkelen.
Stichting Openbaar Basis Onderwijs West-Brabant. (OBO)
Na een fusie in 2010 vallen 16 scholen uit de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Teteringen en
Roosendaal onder dit bestuur. Wij behartigen de belangen van de openbare scholen in deze gemeenten
en besturen deze op hoofdlijnen. De directie van elke school heeft de dagelijkse leiding. De directie
bepaalt het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid. Dit alles binnen de
hoofdlijnen die we als bestuur hebben uitgezet.
Ons bestuursbureau helpt de directies bij de uitvoering van het beleid. De heer Jan Veenker is directeur
bestuurder van dit bureau. Het collectief van directeuren adviseert de algemene directie bij het samenstellen van beleidszaken.
Ouders en leerkrachten hebben hun eigen rol in het bewaken van hun belangen en die van de kinderen.
Ze doen dit door hun afvaardiging in de Medezeggenschapsraad van de school. Voor zaken die voor alle
scholen belangrijk zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad controleert het
bestuur. Zo betrekken we de ouders rechtstreeks bij alle afspraken die voor de kinderen van belang zijn.
Leerkrachten zijn erg bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Ze zijn, samen met de directie, uw
eerste aanspreekpunt.
Wij als bestuur, algemene directie, schooldirectie en leraren werken vol overgave deskundig mee aan de
ontwikkeling van elk kind. We dragen bij aan goed onderwijs in een veilige en geborgen sfeer.
Wij hopen weer van harte dat alle kinderen prachtige schooljaren beleven.
Het Bestuur.
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Van het bestuur

Stichting Openbaar Basisonderwijs
West-Brabant
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ ROOSENDAAL
telefoon 0165 - 548 260
telefax 0165 - 543 187
website www.obo-wbr.nl

Geachte lezer,
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De Wending is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn. Van welke godsdienst,
huidskleur, herkomst of geaardheid ook. Het openbaar onderwijs – dus ook De Wending – wil even kleur-
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WAAR DE WENDING VOOR
STAAT!
Obs De Wending is één van de 16 basisscholen van de stichting Openbaar Basis Onderwijs WestBrabant. De Wending staat in de wijk Weihoek, onderdeel van de wijk Tolberg. De school is gehuisvest in
het gebouw het Kwadrant, samen met: Kober kinderopvang en peuterspeelzaal en Lavoor (KPO school).
Missie
“BASISONDERWIJS IN BEWEGING”
Ons basisonderwijs is altijd in beweging. Om optimaal te ontwikkelen is het een voorwaarde dat een
kind zich veilig voelt. Om aan deze voorwaarde te voldoen, zorgen wij op school voor een balans tussen
welbevinden en begeleiding. We hebben oog voor ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs.
Visie
“WIJ MAKEN ONDERWIJS SAMEN MET KIND, LEERKRACHT EN OUDER!”

“Op de Wending ontwikkelen wij door te spelen, leren en doen. Wij maken onderwijs samen met kind,
leerkracht en ouder”
Onze betrokken leerkrachten gaan samen met de kinderen aan de slag in een motiverende, veilige en
uitdagende speel- en leeromgeving.
We ondersteunen dit proces door weldoordachte werkvormen. Onze instructies baseren wij op het
Expliciete Direct Instructie model (EDI). Zowel klassikale lessen als zelfstandig werken, coöperatief en
thematisch leren nemen belangrijke plaatsen in. Alles voorzien van een heldere structuur.
Onze optimale mix van werk- en leervormen biedt ons volop mogelijkheden. Een brug naar “omgaan met
verschillen” is snel gelegd.

3.1

Pedagogische uitgangspunten
● We werken aan wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en onderlinge acceptatie. We
creëren contact en aansluiting op basis van “zo gaan we met elkaar om”.
● We zorgen voor een balans tussen ondersteuning en uitdaging. We sluiten aan bij de talenten en interesses van het kind. Onze hoge verwachtingen vertalen we in onderwijs op maat.
We benutten mogelijkheden binnen de aansturing op basis van Coöperatief leren.
● Eigenaarschap
Een veilige schoolomgeving maken het mogelijk de lat hoog te leggen. Zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid vormen de basis om het kind eigenaar van de stof te laten zijn. Kennis
en vaardigheden zijn daarbij het gereedschap.
Het kind wil leren. Het heeft een intrinsieke motivatie om naar school te komen.
Het kind staat op deze manier centraal. Trots op zichzelf en op elkaar.
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3.2

Didactische uitgangspunten
● Onze school is een ontmoetingsplek waar de aanbieding van het onderwijs- leerproces
gebaseerd is op een effectieve, uitdagende mix van:
• Klassikale aanbieding, interactief en frontaal
• Zelfstandig werken en leren, waaronder
		 - Ontdekkend leren
		 - Coöperatief leren
		 - Thematisch leren
● “Leerkracht en leerling maken samen onderwijs”.
Met onze leerkrachten als professionals aan het roer. Met zicht en grip op de te behalen
doelen.
● We sturen bij de belangrijkste vakonderdelen op minimaal drie niveaus aan. Het omgaan
met verschillen vereist van ons inzicht in de lesstof voor een langere periode. Leerkrachten
kijken naar de begin, tussendoelen en einddoelen. Als leidraad gebruiken we een goed leerlingvolgsysteem en stellen we concrete groepsplannen op.
● Meerwaarde
De keuze van ons onderwijsaanbod baseren we op meerwaarde.
Op basis van bewezen meerwaarde zetten we EDI op weldoordachte momenten in.
EDI: het expliciete directe instructie model. Op basis van bewezen meerwaarde kiezen we voor
instructiemomenten wanneer nodig dit model. Dus ook bij individuele instructie en bij instructie
aan kleine groepen.
Een les op basis van EDI:
● Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord
te schrijven.
● Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de les, maar
waarvoor ze de kennis al in huis hebben.
● Onderwijzen van het concept.
● Onderwijzen van de vaardigheid.
● Belang van de les.
● Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen
controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
● Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat
ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.
● Zelfstandige verwerking.
● Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog
niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.
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DE WENDING EN 21 EEUWSE VAARDIGHEDEN.
Er worden nu en in de toekomst andere vaardigheden gevraagd dan vroeger. Onze leerlingen
krijgen de ruimte en het aanbod om zelf hun 21-eeuwse vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Deze vaardigheden vormen al jaren de kern van ons onderwijsaanbod. We spelen in
op het veranderende leren. Komend jaar creëren we meer ruimte voor creatief denken, informatieverwerving en onderzoekend en ontwerpend leren.
ZELFSTANDIG WERKEN EN LEREN
We gebruiken hiervoor in de groepen 1 t/m 4 planborden en in de groepen 5 t/m 8 weektaken.
In alle groepen staat dit onderdeel – nagenoeg dagelijks – op het rooster. Bij de aanlevering van
opdrachten komen de drie aansturingsniveaus terug. Reflectie met het kind en met de groep is
een wezenlijk onderdeel.
COÖPERATIEF LEREN
Een leervorm die we weloverwogen op allerlei momenten inzetten. Tijdens instructie, het verwerken en het zelfstandig werken. In tweetallen of in kleine groepjes werken en leren kinderen
samen. Een proces met meestal één eindresultaat. Op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met een rol- en taakverdeling.
THEMATISCH LEREN
In de groepen 1 t/m 8 bieden we structureel deze leervorm aan. In grote overkoepelende betekenisvolle thema’s. Diverse vak- en ontwikkelingsgebieden komen zo – onderling met elkaar
verbonden – aan bod.

3.3

Levensbeschouwelijke uitgangspunten

De Wending is een openbare basisschool. In principe zijn alle kinderen welkom. We besteden aandacht
aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. We hebben oog en oor voor heersende normen en waarden. We maken de leerlingen zich bewust van de diversiteit aan meningen en
geloofsovertuigingen. We dragen zo bij aan het vormen van een eigen mening. Zonder anderen daarmee
tekort te doen.

3.4

KANJER uitgangspunten

Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in ons vaandel. Onze leerkrachten hebben de Kanjertraining
gevolgd. De Kanjertraining staat structureel op ons rooster. Hierbij liggen de accenten op onze gedragsafspraken
● Ik ben ik, jij bent jij, belangrijk zijn we allebei
● Materialen van jou,van mij, voorzichtig met spullen van allebei
● Ben je het niet eens met elkaar, luister en bespreek het dan samen maar
● Samen is leuker dan alleen.
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We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. De kinderen ontwikkelen op
school hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen. Ook verwerven ze meer zelfkennis. Ze
leren omgaan met elkaar en om verdraagzaam te zijn. Samen doen we kennis op van andere culturen. We
accepteren andere opvattingen. We hebben uitgebreid aandacht voor omgangsvormen. Kringgesprekken,
gezamenlijke vieringen, gezamenlijke projecten en presentaties dragen hier een steentje aan bij.
De Kanjertraining is er zeker ook voor kinderen die ontdekken “dat ze er niet echt bij horen”. Er kan dan bv.
sprake zijn van sociale onhandigheid, verlegenheid, afhankelijkheid. Agressiviteit of nonchalance kunnen
eveneens hieraan ten grondslag liggen. Onze Kanjermethode sluit hier de ogen niet voor. De methode
stelt onze leerkrachten in staat om samen met de kinderen oplossingen te zoeken en te vinden. Zo pakken
we – indien nodig – structureel pestgedrag aan. De grondbeginselen van de Kanjermethode vinden we
perfect passend terug in onze missie en onze visie.
Uitgebreide informatie kunt u bij ons krijgen. Of op de website: http://www.kanjertraining.nl en www.iep.nl
Naast de Kanjertraining verzorgen wij ook iedere week toneellessen aan alle leerlingen. Middels deze
toneellessen of dramatische vorming willen we onze leerlingen laten ervaren hoe je gevoelens, zowel verbaal als non-verbaal, op een makkelijke manier kan uiten. Daarnaast leert het zichzelf en de ander beter
begrijpen en accepteren doordat je bepaalde situaties op deze manier nabootst en uitspeelt.

3.5

Onze eigen beweging

We zeggen in onze missie, obs de Wending
Basisonderwijs in beweging.
Balans tussen welbevinden en begeleiding.
OP DE WENDING BLIJVEN WE ALS TEAM OOK IN BEWEGING

Waar blinken we in uit?
● Leren-spelen-doen, door hoekenspel gekoppeld aan 21-eeuwse vaardigheden en leerdoelen;
● Open en laagdrempelige communicatie;
● Sterke pedagogische vaardigheden;
● Dynamische omgeving;
● Samenwerking met de omgeving;
● Openstaan voor mogelijkheden en vernieuwing.
● Denken in oplossingen
We leren van elkaar. Bewegen betekent dat we ‘bij’ willen blijven.
Hoe we ons ook bewegen…we blijven het goede voorbeeld geven én we blijven ouders in onze processen
betrekken. (zie ook 4.2)
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3.6

Gezonde school

Op de Wending vinden wij de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers erg belangrijk. Wij werken
structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl. Hierbij moet u denken aan:
● Voldoende aandacht voor lichaamsbeweging
● In de kleine pauze een groente/fruit tussendoortje
● Een gezonde lunch
● We drinken water uit ons watertappunt in de school
● Gezonde traktaties bij feestelijke gelegenheden.
● We verbouwen onze eigen groente in onze moestuintjes
Op deze manier dragen we een steentje bij aan de optimale basis van een gezond lichaam en een gezonde geest. Gezonde leerlingen presteren beter!
Meer informatie over gezondheid op school, gezonde traktaties, tussendoortjes en lunches kunt u vinden
op de volgende websites:
www.gezondeschool.nl
www.ggdwestbrabant.nl
www.gezondtrakteren.nl
Natuurlijk kunt u met uw vragen ook bij onze medewerkers terecht.

“Filosoferen met Kleine Grote Denkers”

10

3.7

Onze vieringen

Heel bewust roosteren we vieringen in. Af en toe willen we ons – samen – ontspannen. Zo behouden we
de goede sfeer. We noemen:
● het schoolreisje
● het carnavalsfeest
● de sinterklaasviering
● culturele activiteiten en uitstapjes
● de themavieringen
● de boer op…
● de kerstviering
● de verjaardag van de leerkracht
● schoolkamp groep 8
● de seizoensdagen
Tijdens themavieringen laten de kinderen zien op welke manieren zij het thema hebben beleefd. Iedere
viering heeft een andere intentie. Ouders zijn – bij toerbeurt – van harte welkom. .

“Voorbereidende schrijfoefeningen met scheerschuim”
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Steeds op zoek naar
kwaliteitsverbetering
In onze dynamische samenleving waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs. We garanderen
kwaliteitsverbetering door:
● Het implementeren van passende methodes,
● Het blijven werken aan ons eigen vakmanschap,
● Het effectief gebruik van een leerlingvolgsysteem,
● Het ontwikkelen en uitvoeren van ons schooljaarplan,
● Samen met alle 16 scholen van de Stichting OBO West-Brabant werken we met het kwaliteitssysteem WMK ( Werken Met Kwaliteit),
● Het borgen van onze ontwikkelplannen gerelateerd aan onze onderwijsvisie.

4.1

Kwaliteitsverbetering door passende methodes

Al onze methodes voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. Voorafgaande aan de aanschaf van
een nieuwe methode vragen we ons af:
● “Biedt deze methode voldoende mogelijkheden om de kinderen op drie niveaus aan te
sturen?”
● “Sluit deze methode goed aan bij onze visie?” (dynamisch, inspirerend, samenwerkend,
ontdekkend)
● “Biedt de methode effectieve lessuggesties die passen binnen zelfstandig werken en
leren, coöperatief leren, groepsoverstijgend leren, meervoudige intelligentie, 21- eeuwse
vaardigheden, enz.?”
Soms besluiten we om een bepaalde tijd proef te draaien met de “gekozen” methode.

4.2 Kwaliteitsverbetering door vakkundig personeel
Elke leerkracht op De Wending is een spil in het onderwijsproces. We garanderen de continue verbetering
van de kwaliteit van onze leerkrachten. Nogmaals: “We geven zelf ook inhoud aan de omgekeerde “I” in
ons logo. We kiezen gericht cursussen, studiemiddagen, workshops en opleidingen uit. Individueel of met
het hele team.
Op de werkvloer werken we met groepsbezoeken. Deze vinden meerdere malen in het schooljaar plaats.
Tijdens nabesprekingen reflecteren we met de leerkracht. Verbeterpunten nemen we op in de eigen POP
( persoonlijk ontwikkelplan).
Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken staan standaard op het jaarrooster.

4.3

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem

Ons onderwijs is erop gericht om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. En om de optimale resultaten te behalen. “Meten is weten” vertalen we op een effectieve manier. We gebruiken methodegebonden en
methode-ongebonden toetsen. IEP leerlingvolgsysteem (IEP LOVS) levert ons een methode-ongebonden
toetsinstrument. voor de groepen 1 t/m 8 hanteren we de ParnaSysy leerlijnen en maken we gebruik van
het IEP LOVS. In groep 8 nemen we ook de IEP eindtoets af. Dit helpt ons om een objectiever beeld van
de schoolresultaten te krijgen.
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Onze visie ondersteunt opbrengstgericht werken. Wat we doen met de behaalde opbrengsten leest u in
hoofdstuk 5.

4.4	Kwaliteitsverbetering door het schoolplan en het
schooljaarplan
We gebruiken twee documenten om richting te geven aan ons onderwijs.
Het schoolplan:
Dit stellen we om de vier jaar op. Ons huidige schoolplan geldt voor 2019-2023. In dit plan melden we hoe
we onze kwaliteit waarborgen en verbeteren.
Onze actiepunten:
● Het verder ontwikkelen en borgen van spelbeleving bij jonge kinderen.
● Het verder ontwikkelen en borgen van EDI.
● Het stimuleren van het samengaan van thematisch leren en groepsoverstijgend leren
● Het duidelijker vorm geven aan passend onderwijs.
● Aandacht voor meerbegaafdheid.
● Aandacht voor onderwijs in de 21ste eeuw, waarbij de focus ligt op belangrijke waarden;
leven (betrokken), werken (ondernemend) en leren(nieuwsgierig).
Het jaarplan:
Als onderdeel van het schoolplan. Dit plan geeft de doelen aan voor het komend schooljaar.
Beide plannen liggen bij directie ter inzage. U kunt ze ook lezen op onze site.

“Lekker sportief bezig zijn tijdens de schoolsportdag”
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5

Aandacht voor alle
kinderen
5.1

Nieuwe kinderen

Onze zorg voor kinderen begint bij het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek besteden we aandacht
aan het informeren van ouders. Bovenal zijn we nieuwsgierig naar het kind zelf. Voorafgaand aan het
kennismakingsgesprek volgt een rondleiding door onze school. Het liefst doen we dit als de school op
volle toeren draait. De ouder kan dan zien hoe wij ons onderwijs verzorgen. Nog belangrijker vinden we
dat de ouder zo kan proeven van onze Wendingsfeer.
Voor zijn/haar vierde verjaardag mag een kind 10 dagdelen komen wennen. Als het vier jaar oud is mag
het echt naar school. Soms is de overstap te groot. Dan is het beter om het kind eerst halve dagen naar
school te laten gaan. Zo kan het aangenaam wennen aan het schoolritme.
Soms maakt een kind een overstap naar onze school vanuit een andere basisschool. We nodigen ouders
uit voor een gesprek met directie en intern begeleider. Tevens nodigen we het kind uit om enkele ‘probeerdagdelen’ in de klas mee te maken.
Daarna bestuderen we het (verplicht meegeleverde) onderwijskundig rapport. Soms geeft zo’n rapport
onvoldoende inzicht. Om een beter beeld te krijgen kan het voorkomen dat we aanvullende toetsen willen
afnemen. Overleg met de ouders is en blijft hierbij een vanzelfsprekendheid.

5.2 Groep 1 en 2
Jongste en oudste kleuters zitten op De Wending in gemengde groepen. De kinderen leren veel van
elkaar. De opvang van nieuwkomers verloopt hierdoor natuurlijker. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk
op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Op
een speelse – doordachte - manier bieden we activiteiten aan waardoor de kleuters kunnen leren. Alles
draait in deze eerste leerjaren om taal. Zo besteden we heel veel aandacht aan de ontwikkeling van de
woordenschat. Dit is één van onze speerpunten die we structureel onderbouwen door ons taalbeleidsplan.
De kring is belangrijk in onze kleutergroep. Regelmatig komt deze activiteit op het dagrooster terug. Naar
onderwijsbehoefte van onze kinderen wisselen we de kleine en de grote kring af. De kleuters spelen en
werken aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. Onze leerkrachten spelen samen met
kinderen mee in de hoeken. Op deze manier stimuleren we het spelend leren in de diverse hoeken en
leren ze hoe hun wereld in elkaar zit.
De kleuters zitten twee, tweeënhalf of drie jaar in onze kleutergroep. De duur is afhankelijk van de
geboortedatum, de ontwikkeling en van de aanleg van het kind. We observeren structureel de kleuters
om vroegtijdig eventuele problemen te signaleren. We gebruiken hiervoor het registratie-observatieinstrument ParnaSys leerlijnen. Dit maakt het voor ons mogelijk om te signaleren én te diagnosticeren.
We bieden op een snelle, adequate wijze extra ondersteuning. Regelmatig plannen we overleg met de
ouders in. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kleuter.
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5.3

Groep 3 t/m 8

De meeste instructiemomenten plannen we in de ochtend. We werken hierbij zoveel mogelijk volgens het
Expliciete Directe Instructie model. De basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven staan dan centraal.
’s Middags creëren we meer ruimte om onderzoekend om te gaan met wereldoriëntatie, creatieve vakken,
cultuur, beweging, enz. In ons lesrooster geven we aan hoeveel tijd we aan de verschillende vakken besteden. We werken met methodes die aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus voldoen.
Ons stappenplan ziet er als volgt uit:
● leerlingbespreking.
● groepsbespreking, leerkracht en intern begeleider.
● zorgteambespreking, directie en intern begeleiders
● consultatiebespreking, intern begeleider, leerkracht, bovenschools orthopedagoge en
eventueel ouders.
● ambulant begeleiders

5.4 Begeleiding op maat
541

De doelstelling van de begeleiding op maat

De totale zorg richt zich op vier niveaus binnen de organisatie:
● Leerlingenniveau : kwalitatief goede zorg;
● Ouderniveau : samenwerking op basis van onderwijskundig partnerschap;
● Leerkrachtniveau : doorgaande lijn van ontwikkeling waarborgen;
● Schoolniveau : kwalitatief goed zorgsysteem en structuur;
542

Begeleiding op maat op de Wending

Op de Wending vinden we dat alle kinderen begeleiding op maat verdienen. Naar aanleiding van onze
observaties, het analyseren van methodegebonden- en IEP toetsen formuleren we een duidelijke beginsituatie. Onze begeleiding stemmen we hierop af zodat de kinderen gemotiveerd zijn om te leren. Hierbij
maken we gebruik van EDI, Explicitie Directe Instructie, coöperatieve leer -en werkvormen en spelend
leren.
Samen met de leerkracht en evalueren we met u als ouder bovenstaand proces. We kunnen hierbij ook
ondersteuning inroepen van expertise binnen en buiten de school.
Ons stappenplan ziet er als volgt uit:
● leerlingbespreking.
● groepsbespreking, leerkracht en intern begeleider.
● zorgteambespreking, directie en intern begeleider.
● consultatiebespreking, intern begeleider, leerkracht, bovenschools orthopedagoge en
eventueel ouders.
● ambulant begeleiders.
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543

Externe instanties

Bij het inschakelen van een extern bureau door ouders respecteren wij de adviezen die daaruit voort
komen, weliswaar binnen de mogelijkheden van de school. School en de externe instantie zoeken mogelijkheden om de begeleiding van het kind op elkaar te laten aansluiten en afstemmen.
544

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Die wet voorziet er in dat het
onderwijs zo goed mogelijk moet passen bij de onderwijsbehoeften van een leerling en regelt de manier
waarop er extra ondersteuning geboden kan worden. Deze nieuwe wet zorgt er ook voor dat niet de
ouders die passende oplossing moeten zoeken, maar dat de scholen dat moeten doen. Dat heet met
een mooi woord: zorgplicht. Ouders kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze.
Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft dan geven ze dit meteen aan. De school
waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het
kind een passende onderwijsplek te bieden.
Naast de zorgplicht regelt de Wet Passend Onderwijs ook dat scholen met elkaar samenwerken in een regio. Voor de regio Roosendaal-Rucphen-Halderberge-Moerdijk-Drimmelen gebeurt dat in het samenwerkingsverband Roosendaal/Moerdijk e.o. (PO 30.02), een samenwerkingsverband van 75 basisscholen,
twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). De
scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het
speciaal (basis-)onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de
regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.
Het samenwerkingsverband Roosendaal/Moerdijk e.o. heeft gekozen voor het zogenaamde schoolmodel.
Dat betekent dat alle deelnemende scholen zoveel mogelijk zelf voor de zorg voor de leerling zorgdragen.
Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle scholen daarvoor het noodzakelijke geld ontvangen. Dit
geld wordt verdeeld over de scholen op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn
gemaakt. Zo is meer maatwerk mogelijk en wordt het geld zo veel mogelijk gebruikt voor ondersteuning
op de reguliere school en in de klas.
Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning en extra ondersteuning,
stellen alle scholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs 30-02 een ondersteuningsprofiel
op. Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft aan dat we een smalle zorgschool zijn. We hebben de
ambitie uitgesproken om een brede zorgschool te willen worden.
545

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De eigen leerlijn

Naast de drie reguliere instructieniveaus voor de diverse vakgebieden, komt het voor dat sommige
kinderen dusdanige specifieke onderwijsbehoeften hebben ten aanzien van een bepaald vakgebied dat
zij middels een Groeidocument werken. Na gedegen onderzoek door de groepsleerkracht middels toetsen
en observaties maar ook door de inzet van het dyslexieprotocol, een zorgteambespreking of consultatie
bespreking en gesprek met de ouders, zal de leerkracht met dit plan gaan werken binnen de groep. Het
betreffende kind werkt middels een eigen leerlijn, op eigen leertempo, aan eigen leerdoelen aan een
vakgebied. Dit plan wordt 3 maal per jaar geëvalueerd en besproken met de ouders en het zorgteam.
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Tussendoelen voor de komende periode worden tijdens deze evaluaties opgesteld. Zodoende kan dit
betekenen dat het kind voor dit betreffende vakgebied niet de einddoelen van groep 8 zal behalen.
Voor kinderen met een Groeidocument wordt deze aanpak ook op de weektaak inzichtelijk gemaakt door
per week duidelijk te formuleren aan welke lesstof zij werken. Ook kan het lesprogramma voor deze
kinderen zo georganiseerd worden dat zij soms instructies in een andere klas volgen. De eigen leerkracht
blijft wel verantwoordelijk voor het begeleiden en evalueren van dit plan.
Arrangement

Voor kinderen met lichamelijke, visuele, communicatieve, verstandelijke beperkingen of handicaps en voor
kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen is er een mogelijkheid om onderwijs te volgen op een
normale basisschool. Deze kinderen kunnen ondersteund worden door een arrangementsfinanciering.
Dit zogeheten arrangement kan aangevraagd worden via het MDC van het samenwerkingsverband. Het
MDC kan in samenspraak met school en ouders van het betreffende kind ook komen tot het besluit van
plaatsing op een andere vorm van onderwijs.
De Wending heeft in haar aannamebeleid vastgelegd dat kinderen met een specifieke hulpvraag net zoals
iedere andere zij-instromer beoordeeld wordt. Hierbij blijven we kijken naar de onderwijsbehoefte van
onze huidige populatie en de leerling die wil komen.
546

Kinderen die hoogbegaafd of hoger begaafd zijn

Het kan echter ook voorkomen dat we kinderen signaleren die hogere prestaties laten zien. In eerste
instantie signaleren wij kinderen die meer aankunnen door observatie. We zien vaak dat sommige kinderen wat makkelijker door de leerstof van groep 1 en 2 gaan. Meestal laten boven presteerders zich echt
duidelijk zien in groep 3. Ook krijgen wij weleens signalen van de ouders die vertellen dat hun kind zich
op school verveelt.
Om hier duidelijkheid in te krijgen maken wij gebruik van het Hoogbegaafdheids Protocol. Dit is een
signaleringsprogramma dat ons helpt om advies op maat te maken voor de snellere leerlingen. We kiezen
dan voor een leerlijn die de methodestof loslaat. Hiervoor in de plaats bieden we verrijkingsmiddelen aan.
Ook deze aanpak wordt vastgelegd. Dit doen we in het leerling dossier en een aangepaste weektaak.
Deze aanpak en afspraken worden eveneens tussentijds met ouders besproken.
547

Kinderen met dyslexie

Op onze school kunnen kinderen met lees- en/of spellingproblemen zich optimaal ontwikkelen. Leerlingen
waarvan we vermoeden hebben van dyslexie maar die geen verklaring hebben bieden we zoveel mogelijk
dezelfde ondersteuning als lln met een dyslexieverklaring.
Leerlingen kunnen mogelijk aangemeld worden voor nader onderzoek naar vergoede behandeling van
dyslexie wanneer ze voldoen aan de strenge criteria.
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben binnen de klassenmap van de leerkracht en binnen hun
dossier een zogeheten dyslexiekaart waarop compenserende maatregelen kort en bondig nog eens staan
benoemd.
Leerlingen met een dyslexie verklaring kunnen ondersteuning krijgen vanuit het programma Kurzweil.
(Vanaf groep 6 kunnen zij hier zelfstandig mee werken)
Het protocol ligt ter inzage op onze school
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548

Doubleren-Vooruit plaatsen

Soms zien we dat kinderen, ondanks de inzet van een groeidocument, of het zo goed mogelijk
ondersteunen van de individuele onderwijsbehoeften, niet binnen de huidige groep kunnen blijven
functioneren. Middels het Protocol Terugplaatsen-Doubleren-Vooruit plaatsen neemt het zorgteam, in
samenspraak met ouders, het kind, de leerkrachten en de bovenschools orthopedagoge een besluit om
het kind binnen een jaargroep te plaatsen die beter aansluiting vindt bij zijn/haar onderwijsbehoeften.
549

Verwijzing naar een andere basisschool

Mocht blijken dat een kind niet de gewenste ontwikkeling heeft doorgemaakt, ondanks alle hulp en
ondersteuning die we vanuit expertise en begeleidingsplan hebben aangeboden, dan kunnen we de
ouders adviseren om het kind op een basisschool te plaatsen waar wel de gevraagde hulp op maat wordt
geboden. In het kader van passend onderwijs zien we dat het belangrijk is dat het ondersteuningsprofiel
van de school bij de onderwijsbehoefte van het kind moet passen.

5.5 Naar het voortgezet onderwijs
We hebben met de scholen voor voortgezet onderwijs een goed contact. Regelmatig voeren we gesprekken om de ontwikkelingen van onze oud-leerlingen te volgen. Dit stopt niet bij de brugklas. We hebben en
houden graag zicht op de totale ontwikkelingen. Deze kennis maakt het ons mogelijk voor een adequate
voorbereiding te blijven zorgen.
Het kiezen van een school die bij het kind past is geen gemakkelijke keuze. Samen met de ouders
weten we dat dit een belangrijke stap voor de toekomst is. We kijken niet alleen naar het leerniveau.
De school dient ook nauw aan te sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de interesses van het
kind. In groep 8 krijgen de kinderen en de ouders voorlichting over de mogelijkheden die er zijn binnen
het voortgezet onderwijs. Voor de ouders organiseren we een informatiebijeenkomst in het najaar. De
meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen. Naast de IEP-toets gebruiken we de
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) als objectief meetinstrument. De citogegevens
vanaf groep 6 zullen in de plaatsingswijzer verwerkt worden.
Ons schooladvies baseren we op:
● de schoolvorderingen
● persoonskenmerken
● NIO test
Verder houden we rekening met de leerlingenprofielen die door het voortgezet onderwijs zijn opgesteld.
Onze werkwijze:
September/oktober:

informatieavond voor ouders over de procedure voor toelating tot het voortgezet onderwijs, de N.I.O.-toets
en de IEP Eindtoets Basisonderwijs.
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November/december:

afname N.I.O.-test door EDUX
voorlopige adviesgesprekken
januari:

bezoek Open Dagen voortgezet onderwijs
een voorlopig advies leggen we vast in het dossier van het kind (IB en directeur)
tweede week na kerstvakantie overleg met VO, wanneer dit nodig is
februari/maart:

aanmelding LGF leerlingen voor 1 maart
maart:

opstellen onderwijskundig rapport door groepsleerkracht
gesprekken met ouders over de adviezen
(uiterlijk in week 8 2021 geven we het advies in een envelop mee)
twee inschrijfavonden op locatie ontvangende VO school
inname envelop bij school van inschrijving. Ouders nemen hierin initiatief.
april:

afname IEP-eindtoets
aanlevering voorlopige lijst van toelating/afwijzing door het VO
het VO levert een definitieve lijst toelating/afwijzing aan
in overleg basisonderwijs en VO laatste aanmelding/plaatsing.
Eindresultaten en doorstroom naar voortgezet onderwijs
De eindresultaten worden gemeten met behulp van de IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets is bedoeld om
te kijken waar een leerling staat: dit wordt zo eerlijk mogelijk gedaan. De eindtoets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen we inzicht welk
referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten
langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden
gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.
De toets wordt afgenomen in de tweede helft van het jaar (april) in groep 8.
De kwaliteit van ons onderwijs kan niet alleen worden afgelezen aan de behaalde eindresultaten (IEP-eindtoets). Wij trachten het optimale van kinderen en liefst iets meer te behalen. Het advies wordt in de eerste
plaats gebaseerd op criteria als leerresultaten (o.a. de IEP-toetsen van januari en juni uit groep 6 en 7),
werkhouding, concentratievermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgang met leerkracht.
De IEP-eindtoets is een meetinstrument waarvan de uitslag het schooladvies zou moeten bevestigen. Scoort
de leerling hoger dan het advies v.o., dan is het mogelijk om het advies in mei naar boven bij te stellen.
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De scores liggen sinds twee jaar zelfs boven het landelijk gemiddelde, behorend bij de schoolgroep. Vanwege de bijzondere situatie met betrekking tot het Corona virus hebben we in 2020 geen IEP eindtoets
afgenomen.
IEP eindtoets
niet doorgegaan
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2019 IEP
eindtoets
86,1

2019 IEP land.
gemiddelde
79,9

2018 IEP
eindtoets
89,9

2018 IEP land.
gemiddelde
81

6

De vakken nader bekeken
6.1

Rekenen en Wiskunde

De Wending gebruikt de methode Rekenzeker. Een realistische methode. Met rekenvoorbeelden uit de
alledaagse praktijk. Rekenzeker biedt per les 1 nieuw rekendoel aan. De les is opgebouwd uit basis-,
tempo- en verdiepingsstof. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen.
We leren de kinderen hoe ze handig kunnen hoofdrekenen. Ook leggen we nadruk op cijferend rekenen.
We leren de kinderen hoe ze tabellen en grafieken zelf kunnen lezen en maken. In de hogere groepen
staat het werken met een zakrekenmachine op ons programma. Voor een ouder is het goed om te weten
dat de kinderen vermenigvuldigen en delen anders leren dan dat dit vroeger het geval was. De methode
past naadloos binnen onze visie en missie.

6.2

Nederlandse taal en spelling

Taal is hét instrument om mee te communiceren. Ons taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken
gericht. Op De Wending gebruiken we voor taal de methode Taal op Maat. De methode biedt veel differentiatiemogelijkheden. Deze methode baseert zich op: lezen, spreken, taalschat, taalspel, stellen, spellen,
luisteren en kijken naar taal. In de bovenbouw is er veel aandacht voor werkwoordspelling, zinsontleding
en woordbenoeming. Deze onderdelen zijn erg belangrijk bij het aanleren van vreemde talen.

6.3

Lezen

In groep 3 beginnen de leerlingen met het groepsleesproces. We werken met de KIM versie van de methode Veilig Leren Lezen (VLL). De methode biedt veel differentiatiemogelijkheden. Op tempo, op niveau,
voor werkvormen, naar interesses. In de groepen 4 t/m 8 zetten we de methode Station Zuid in. Deze sluit
prima aan bij de belevingswereld van de kinderen. Zo verhogen we het leesplezier. VLL en Station zuid
waarborgen voor lezen een doorgaande lijn. In de hogere groepen leggen we structureel meer nadruk op
begrijpend en studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip en maken gebruik van
onze eigen bibliotheek in de school.

6.4

Schrijven

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Pennenstreken. Een voorbeeld van de letterkaart is op
school verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en
vlot handschrift krijgen. Schrijven zien we als een uitgelezen middel om met anderen te communiceren.

6.5 Engels
In groep 7 en 8 gebruiken we de methode Groove me. We leren de kinderen aan de hand van songteksten
de Engelse taal. Deze methode spreekt de kinderen op verschillende intelligenties en leerstijlen aan. Er
wordt gebruik gemaakt van het digibord met filmpjes, quizjes en diverse soorten vragen en opdrachten
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6.6

Wereldoriëntatie en verkeer

Voor alle Wereldoriëntatie vakken gebruiken wij de methode Wijzer. Wijzer is een eigentijdse lesmethode
voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Voor verkeer gebruiken we vanaf schooljaar 2020-2021 de methode. De methode prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen met realistische onderwerpen, aantrekkelijk lesmateriaal en uitdagende opdrachten. Met de veelzijdige opdrachten in de
methode ontwikkelen kinderen hun 21st century skills.
We praten met de kinderen over onze wereld om ons heen.
We onderbouwen de noodzaak van feitenkennis. En we zorgen ervoor dat die feitenkennis paraat is.
Wereldoriëntatievakken lenen zich uitermate goed bij onze vaste onderdelen zoals zelfstandig werken
en leren, coöperatief leren, thematisch leren, enz. Het geven van spreekbeurten en het maken van werkstukken plannen we structureel in. Uiteraard profiteren we van de mogelijkheden die onze schoollocatie
ons biedt. We kunnen “binnen handbereik” de kinderen kennis laten maken met de pracht van onze
natuur. Educatieve uitstapjes staan regelmatig op ons rooster. Groepsoverstijgende activiteiten en het
organiseren van tentoonstellingen nemen we ook bewust in ons rooster op.

6.7

Expressievakken

We gebruiken de methode Uit de Kunst. Deze methode kenmerkt zich door een grote hoeveelheid differentiatiemogelijkheden. Structureel besteden we tijdens onze vieringen aandacht aan groepsoverstijgend
onderwijs met accenten vanuit expressie en wereldoriëntatie. We gaan hierbij voor een zo hoog mogelijke
kwaliteit. De onderliggende processen vinden we hierbij belangrijker dan de producten.

6.8

Cultuureducatie

De Wending is een Cultuur Loper school. We verbeteren als cultuurloperschool ons cultuuronderwijs door
ons lesaanbod aan te laten sluiten bij de onderwijsdoelen en de lespraktijk van alledag. We worden hierbij
begeleid door CultuurCompaan.
We nemen ieder jaar deel aan het Kunstmenu Vitamine C dat door de organisatie Cultuureducatie de
Kring wordt samengesteld. Gedurende het schooljaar nemen de kinderen minimaal deel aan 2 culturele
activiteiten binnen of buiten de school. We hebben we twee gecertificeerde cultuurcoördinatoren die ons
cultuurbeleidsplan jaarlijks vaststellen. In het plan hebben we opgenomen dat we structureel het lokale
cultuuraanbod inplannen binnen onze thema’s, horend bij verschillende disciplines.
Daarnaast zorgen we ervoor dat cultuureducatie onderdeel uitmaakt van ons dagelijks onderwijsaanbod.
We zien dit terug in ons hoekenwerk op de gang en in de klas.

6.9

Muziek

Onze vakdocent verzorgt een doorgaande lijn binnen ons muziekonderwijs. Onze juf Janneke en groepsleerkrachten verzorgen afwisselend per periode de muzieklessen in de groep.
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6.10 Lichamelijke opvoeding
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein,
in het speellokaal of in de grote gymzaal. De leerkrachten in de kleutergroepen gebruiken de methode
Beter Bewegen met Kleuters. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen tweemaal per week gymles in de gemeentelijke sportaccommodatie bij ons in het gebouw. Hiervoor gebruiken we de methode Basislessen
Bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven door onze vakdocent meneer Rik van Sportservice
Bureau Noord-Brabant.
Reeds zijn wij, in samenwerking met Sportservice Bureau Noord-Brabant het beweegteam opgestart.
Dit heeft onder andere geleid tot een mooi aanbod van het naschools programma en pauzesport tussen
de middag.

6.11 Godsdienstige vorming
De Wending is een openbare school. Openbaar staat voor: Niet alleen, maar samen. We willen dit liever
burgerschapsvaardigheden noemen. We willen dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Praktisch stellen we ons als school open op. Zo kunnen kinderen die dit willen deelnemen aan de eerste
communie, het vormsel, enz. De katholieke parochie initieert deze vieringen. Ook vieringen vanuit andere
geloofsovertuigingen faciliteren we zo goed mogelijk. Bij de voorbereidingen van deze vieringen is de hulp
van ouders onmisbaar. We continueren de intensieve samenwerking met externen.

6.12 Actief burgerschap
De Wending levert een belangrijke bijdrage aan de deelname van onze kinderen aan de samenleving. Wij
begeleiden ze om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in onze democratische samenleving. Respect,
waardering, samenwerking, inleving, tolerantie zijn enkele kernwoorden. We besteden aandacht aan hoe
de kinderen conflicten op een vreedzame manier kunnen oplossen. Betrokken zijn in de samenleving
betekent ook dat we kinderen wijzen op het zorgvuldig omgaan met het milieu. Zo ook op hun gedrag
als verkeersdeelnemer. We besteden ook aandacht aan het fenomeen reclame, aan de rol van het kind
als consument, het gebruik van internet (social media). Vanzelfsprekend is hier onze Kanjertraining de
leidraad. Dit laatste maakt het voor ons mogelijk nog meer grip te krijgen op de ontwikkelingen rondom
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.
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7

Ouders en De Wending
7.1
7.1.1

Ouders en inspraak
Oudervereniging

Elke ouder is automatisch lid van onze oudervereniging. De belangrijkste doelstellingen zijn:
● de belangen van leerlingen en ouders behartigen
● de contacten tussen ouders en team bevorderen
● participatie van ouders op school bevorderen
● de ouderbijdrage beheren
● (mede)organiseren van allerlei activiteiten op school.
Aan het begin van ieder schooljaar vindt de benoeming van de nieuwe oudervereniging plaats. Dit gebeurt
tijdens de Algemene Ouderverenigingvergadering. Dan keurt men ook het jaarverslag goed. Toelichting
en goedkeuring van de begroting staan ook op het vergaderrooster. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender en in het bulletin. De oudervereniging vraagt aan
ouders een vrijwillige bijdrage. Samen met de school sluit de oudervereniging jaarlijks een collectieve
Scholieren Ongevallenverzekering af. (zie verder) Deze verzekering geldt voor alle kinderen en leerkrachten. Ook zijn ouders die bij ons onderwijs assisteren verzekerd.
7.1.2

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Meedenken en meebeslissen
door ouders draagt bij aan een democratisch onderwijs. Ouders mogen erop toezien dat hun kinderen
goed onderwijs krijgen. De ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’ (WMO) bepaalt dat er op elke school een
MR moet zijn. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De MR van De
Wending vormt een deelraad met de MR van De Rietgoor. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd
in een reglement. Hierin staat beschreven wanneer de MR mag adviseren; wanneer de MR instemming
moet verlenen; en wanneer uitsluitend het bestuur beslist. Het reglement ligt op school ter inzage.
7.1.3

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR nemen wij ook deel aan de GMR waarin alle scholen van de stichting Openbaar Primair
Basisonderwijs West-Brabant vertegenwoordigd zijn. De MR van De Rietgoor en de MR van De Wending
bepalen wie er zitting heeft in onze GMR. De GMR bespreekt situaties en voorstellen van de stichting die
schooloverstijgend zijn. Iedere MR heeft in de GMR een teamlid of een ouder afgevaardigd.
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7.2

Leren en opvoeden

7.2.1

Ouders als opvoeders

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van elk kind. Het is dan ook buitengewoon
belangrijk dat ouders een school kiezen waar ze vertrouwen in hebben. Belangrijk bij de schoolkeuze is
de mate van overeenkomst in de ‘visie op het kind’, zowel op school als thuis. Graag verwijzen we naar
hoofdstuk 3 waarin we beschrijven waar we als school voor staan.
● vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind
● de moed hebben om objectief naar het eigen kind te kijken
● respectvol en liefdevol naar hun kind zijn
● het kind verder helpen op de weg naar zelfstandigheid
● een open en eerlijk contact hebben met de leerkracht
● zich constructief opstellen t.o.v. onze school.
7.2.2

Ouderhulp

We zijn er trots op dat veel ouders actief deelnemen aan allerlei activiteiten. Structureel of incidenteel.
Klassenouders in de groepen 1,2 en 3, bibliotheekouders en TSO ouders zijn mooie voorbeelden van
structurele hulp. Het mede organiseren van bv. de seizoensdagen zijn voorbeelden van incidentele hulp.
Op deze manier organiseren we samen een diversiteit aan activiteiten waarbij we onze leerlingen kennis
laten maken met de wereld om hen heen.
7.2.2.2 TSO
In overleg met onze ouderraad, medezeggenschapsraad en onze ouderpopulatie hebben we tijdens de
Algemene Ledenvergadering besloten om een vast basisteam samen te stellen. Vanuit de school stellen
we een vrijwillige TSO coördinator en twee vrijwilligers aan. Vanuit Kober kinderdagopvang worden er
twee pedagogisch medewerkers gedetacheerd. Op die manier hebben we een basisteam van 5 personen.
Onze ouders hebben besloten om hier een vrijwillige ouderbijdrage (ongeveer € 95,-) naast de ouder
bijdrage voor schoolreis en andere activiteiten voor te betalen. (totale vrijwillige ouderbijdrage € 139,-)
7.2.3

Klassenouders

We streven ernaar voor de groepen 1, 2 en 3 twee klassenouders te hebben. De klassenouders coördineren en organiseren waar nodig de ouderhulp. Aanmelden als klassenouder kan bij de groepsleerkracht
van uw kind.
7.2.4

Contactmogelijkheden

Een goed contact tussen de ouders en onze school is essentieel. Voor het welbevinden van alle betrokkenen, zeker en vooral voor het kind. Het contact tussen de ouders en de leerkracht vormt hier de eerste
en belangrijkste schakel. Onze leerkrachten geven graag uitleg over de gang van zaken op onze school.
Als het niet mogelijk is om direct een gesprek aan te gaan maakt de leerkracht een afspraak. Indien nodig
kunt u ook terecht met uw vragen bij de directie.
Een mooi voorbeeld van toegankelijkheid van onze leerkrachten is het momentje bij de inloop in de
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o chtend. Om 08.20 uur heeft u de gelegenheid om twee keer in de week met de leerkracht een kort contact te hebben. Daarnaast wordt u uitgenodigd om volgens een vast rooster een kijkje in de klas te nemen.
7.2.5

Jaarkalender

De jaarkalender staat op onze website. De kalender wordt bij aanvang van het schooljaar aan het oudste
kind van het gezin meegegeven. We vinden het fijn dat u praktische zaken direct en makkelijk terug kunt
vinden. Hierin vermelden we praktische en actuele informatie. Denk bijv. aan de schooltijden, vakanties,
groepsindelingen en de activiteiten per maand.
7.2.6

Ons Ding

Minimaal 1 keer per maand krijgt u via de mail ‘Ons Ding’ toegestuurd. Hierin vermelden we de belangrijke
zaken voor de komende periode. Denk aan: verjaardagen, absenties leerkrachten, studiedagen, thema’s,
enz. De MR en de ouderraad houden u eveneens via dit bulletin op de hoogte.
7.2.7

Website

We bewerken regelmatig onze site. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de actualiteit. Ook deze schoolgids en onze kalender zijn hier terug te vinden. De oudervereniging, de MR en de GMR gebruiken dit
medium ook om u op de hoogte te houden.
7.2.8

Ouderbijeenkomsten

Regelmatig organiseren we informatieavonden voor de ouders. Soms voor alle ouders, soms voor een
deel van de ouders. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor alle
groepen. De groepsleerkracht(en) geven dan informatie over wat er dat schooljaar in de groep op het programma staat. Onze themavieringen zijn vaste momenten waarop we ouders – bij toerbeurt – uitnodigen.
7.2.9

Voortgangsgesprekken

Drie keer per jaar plannen we voor de groepen 3 t/m 8 een contactmoment in. Voor de groepen 1 en 2
nodigen we de ouders twee keer uit. Tijdens dit moment bespreken we samen met u de vorderingen van
uw kind. Het rapport gaat twee keer per jaar mee naar huis, halverwege en aan het einde van het schooljaar. Uiteraard beschikt de leerkracht naast het rapport over aanvullende gegevens. Deze aanvullende
informatie geeft een nog duidelijker beeld van de vorderingen van het kind.
7.2.10 Opening en afsluiting thema
We vinden het prettig om samen met onze kinderen en ouders een thema te openen en/of af te sluiten.
Ouders worden uitgenodigd om mee te doen of te komen kijken naar een presentatie, voorstelling of
tentoonstelling.
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7.2.11 Klachtenregeling
Het schoolbestuur heeft een klachtenregeling conform de geldende landelijke richtlijnen. Soms zijn ouders en school het niet met elkaar eens. Dit kan gaan over de begeleiding van kinderen, de beoordeling,
de organisatie, de toepassing van regels, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, pesten, agressie,
geweld,enz. Bij een zedenmisdrijf of een “hands-on-delict”, gepleegd door een medewerker van de school
of een ander persoon binnen de school, is er een wettelijke aangifteplicht voor het bestuur. Voor het
personeel geldt hier een meldplicht. Het uitgangspunt bij de behandeling van een klacht is dat men zowel
de klager als de verweerder serieus neemt. Het is altijd de bedoeling dat beide partijen tot aanvaardbare
oplossingen komen. Hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening zijn hierbij
van essentieel belang. Op school hanteren we een klachtenprocedure. Deze is bedoeld voor een (ex)
leerling, dan wel zijn/haar ouder/verzorger/voogd, een lid van het personeel, een lid van de (algemene)
directie of het bevoegd gezag, een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school alsmede een
persoon die anderszins deel uitmaakt van de school. Een klacht dient men binnen de in de klachtenprocedure gestelde periode in te dienen.
Intern vertrouwenspersoon
Graag wil ik mij voorstellen; ik ben Suzanne Tazelaar en de interne vertrouwenspersoon van de school.
Ik ben aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten, vertrouwelijke zaken of persoonlijke problemen
van ouders, kinderen en werknemers altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden
aangepakt.
Elke ouder, kind en werknemer kan een beroep op mij doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet
met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. Het gaat meestal om schoolgerelateerde klachten
of problemen in relatie tot begeleiding en andere onderwijskundige zaken, communicatie, schorsing en
verwijdering, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, groepsindeling en bevordering en in sommige
gevallen om problemen die zich in de privé situatie voordoen.
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verder
stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwenspersoon bespreekt met u welke
stappen kunnen worden ondernomen.
Als Aandachtsfunctionaris heb ik samen met directie een belangrijke rol bij de implementatie van de
meldcode in de organisatie. Wij bewaken de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld
en kindermishandeling en zorgen voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Mocht u mij nodig hebben, ik ben leerkracht en intern begeleider op de Wending en maandag, dinsdag en
donderdag aanwezig op school. Naast deze dagen kunt u mij dagelijks per mail bereiken op s.tazelaar@
obsdewending.nl
Extern vertrouwenspersoon
De intern vertrouwenspersoon is vaak een teamlid van de school. Een nadeel kan zijn, dat hij of zij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig te blijven
als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom, dat elke school naast een intern vertrouwens
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persoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben, hij of zij is niet werkzaam op de betrokken
school. Via onderstaand mailadres kunt u rechtstreeks contact zoeken met hem/ haar. Ook kunt u door de
intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.
info@onderwijsgeschillen.nl
7.2.13 Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of
non-verbaal gedrag. De gedragingen waarbij sprake is van machtsongelijkheid vinden plaats binnen of in
samenhang met de onderwijssituatie. Degene die ze ondergaat ervaart de gedragingen als ongewenst. Als
kinderen of hun ouders vraagtekens plaatsen bij een bepaald gedrag van een leerkracht of een daarmee
gelijk te stellen persoon, of bij een bepaald klimaat op school, dan kunnen zij dit vertrouwelijk met iemand
bespreken. Hiervoor verwijzen we u door naar de externe vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie.
Dit is een medewerkers van de GGD. Deze organisatie heeft geen meldingsplicht aan justitie. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 076-5282241. U kunt voor advies ook rechtstreeks contact opnemen
met de vertrouwensinspectie van het onderwijs. Ook zij hebben geen melding- en aangifteplicht. Zij zijn
bereikbaar via nummer 0900-1113111.

“Lezen op gekke plekjes”
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8

Nog enkele praktische
zaken
8.1

Schoolvakanties en vrije dagen

Voor de planning van de schoolvakanties voor schooljaar 2020-2021 verwijzen we u volgend schooljaar
naar de website van de Wending en kunt u deze in de schoolkalender terugvinden.

8.2 Het vier gelijke dagenmodel
Komend schooljaar mogen de ouders twee keer in de week met hun kind de school binnenkomen. De
andere momenten komen kinderen zelfstandig de school in. Leerkrachten wachten de kinderen buiten op,
zodat ze samen naar de klas kunnen lopen. Door deze vorm van inloop bereiken we dat:
● de leerkracht voldoende aandacht kan geven aan nieuwe kinderen
● de leerkracht de mogelijkheid heeft om ouders te woord te staan
● het kind aan een ouder kan laten zien waar het mee bezig is
● de betrokkenheid van kind en ouders verhoogt
Om 8.30 uur nemen de ouders afscheid van hun kind. De kinderen starten zo spelenderwijs met hun
werkzaamheden.
De schooltijden zijn als volgt:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

inloop 08.20 uur
inloop 08.20 uur
inloop 08.20 uur
inloop 08.20 uur
inloop 08.20 uur

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur

Zoals u ziet blijven de kinderen tot 14.30 uur in de klas bij de eigen leerkracht. Ze brengen hun eigen
lunch mee naar school. Nadat ze eerst een half uur buiten hebben gespeeld, gaan ze samen met de eigen
leerkracht in de klas eten. Tijdens het buiten spelen is er voldoende toezicht. Ouders, school en Kober
kinderdagopvang spelen hierbij mede een belangrijke rol!
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8.3

Verlofregeling kinderen

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat een kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag
blijven. In voorkomende gevallen is aanvraag voor verlof noodzakelijk. Als een kind ‘s morgens niet is
afgemeld zoekt de leerkracht voor 10.00 uur telefonisch contact met de ouders. Voor het opnemen van
verlof hebben we op De Wending enkele richtlijnen opgesteld.
● Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Zo’n verzoek hoeft de ouder slechts mede te delen aan de leerkracht. Afmelden bij de conciërge mag ook. Als de afspraak onder schooltijd valt is de ouder verplicht om het kind op
school te komen ophalen. We sturen geen kinderen zelfstandig naar huis.
● Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke
Dit verlofverzoek dient men schriftelijk in bij de leerkracht. Elke leerkracht heeft hiervoor
verlofformulieren. Voor bedoeld verlof geldt een maximum van tien dagen per schooljaar.
● Verlof voor vakantie
Hiervoor mogen we in uitzonderingsgevallen toestemming geven. Een verzoek hiervoor dient
men schriftelijk in, het liefst met een mondelinge toelichting. Dit dient minstens zes weken voor
aanvang van het verlof te gebeuren. De directie is op dit punt gebonden aan afspraken met de
leerplichtambtenaar. Deze afspraken zijn bindend. In het algemeen verlenen we geen vakantieverlof. Indien men het niet met het besluit van de directie, dan wel de leerplichtambtenaar
eens is, kan men binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

8.4 Gronden voor vrijstelling onderwijs
De kinderen nemen in principe deel aan alle activiteiten die in het schoolplan staan. Op dringend verzoek
van de ouders kunnen we een kind hiervan vrijstellen. Vanwege bv. hun geloofsovertuiging mogen leerlingen soms niet deelnemen aan bepaalde vieringen. Denk hierbij aan: de verjaardag van de leerkracht,
carnaval, sinterklaas, Kerstmis en aan sommige buitenschoolse activiteiten zoals schoolreis en schoolkamp. In het kader van de onderwijsleerplicht moeten deze leerlingen op die momenten gewoon op school
zijn. We bieden ze dan een alternatief programma aan.

8.5 Regels m.b.t. schorsing en verwijdering
In principe schorsen en/of verwijderen we kinderen niet. In uitzonderlijke gevallen moeten we hier
– helaas – wel toe overgaan. Het kind maakt dan inbreuk op het recht van hun medeleerlingen op een
ongestoord en veilig onderwijsklimaat. We kunnen dan het kind schorsen. Deze actie zorgt ervoor dat een
onderzoek naar eventuele terugkeer of een definitieve verwijdering doorgang kan vinden. Een definitieve
verwijdering zonder voorafgaande inschrijving bij een andere school vindt pas plaats als er aantoonbaar,
zonder succes, gedurende een periode van 8 weken is gezocht naar een passende oplossing voor de
schorsing of naar een andere school.
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8.6

Ziekmelding kinderen

Bij ziekte van een kind verzoeken we de ouder om de leerkracht op de hoogte te stellen. Dit kan mondeling
of via de app PARRO gebeuren. Ook kan de ouder het bericht aan de conciërge doorgeven. Het kan
natuurlijk ook op de school misgaan. De leerkracht probeert dan de ouders van het kind te bereiken. Dit
gebeurt meestal telefonisch. We vragen dan om het kind op school op te komen halen. We sturen het
kind niet zelfstandig naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het zodanig ziek
is, dat verzorging onmiddellijk nodig lijkt, dan schakelen we medische hulp in. We zorgen dan zelf voor
de begeleiding van het kind.

8.7

Schoolongevallenverzekering

De oudervereniging en de school betalen deels uit de ouderbijdrage en deels uit het schoolbudget de
schoolongevallenverzekering. Elk kind is tijdens de schooluren en op de weg naar en van school ver
zekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die we als
school organiseren, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd.

“Jong en oud ontmoeten elkaar”
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9
9

De Wending en andere
instanties
De Wending en andere
instanties

9.1 Samen in één gebouw

Onze school staat in de wijk Weihoek. Samen met drie andere organisaties maken we gebruik van het
gebouw Het Kwadrant. Die organisaties zijn: Kober groep Dolfijn, peuterspeelzaal Tuimelaar en katholieke
basisschool Lavoor.

9.1 Samen in één gebouw
9.2 Contacten in de omgeving
Onze school staat in de wijk Weihoek. Samen met twee andere organisaties maken we gebruik van het
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• Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kleine groepen met eigen vaste pedagogisch medewerkers.
• Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties.
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Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe
los je dit op een leuke en goede manier op? Kom eens een kijkje
nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang
die het beste past bij wat jullie zoeken.
Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook
jouw kind is van harte welkom, je kunt kiezen uit::
● Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij
de basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. We zijn tot 18.30 uur open. Niet
alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties.29
We
hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses.
Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!

3001_Schoolgids_2013-2015_73%_v4.indd 29

13001_Schoolgids_2013-2015_150x220_BW.indd 29
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● Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een kinderdagverblijf? Dan zit je bij Kober goed.
We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor,
knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren
● Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe
omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de
peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.
● Opvang door gastouders (0-13 jaar): Voor kleinschalige en flexibele opvang ben je van
harte welkom bij een van onze zorgvuldig geselecteerde gastouders.
Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je
uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt.
Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten.
Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via
(076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de
buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak

9.4

Naschools programma

In samenwerking met diverse lokale aanbieders hebben we een mooi aanbod voor na schooltijd kunnen
creëren. Kinderen kunnen genieten van een uurtje sport, verzorgt door Sportservice Bureau Noord
Brabant en een typcursus via Typeworld.
Het actuele aanbod wordt u in Ons Ding dat maandelijks verschijnt medegedeeld.

“Van presenteren kun je leren”
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9.5

Adressen begeleidende en hulpverlenende instanties

De Wending kan een beroep doen op:

Stichting Openbaar Basisonderwijs
West-Brabant • Vijfhuizenberg 157
4708 AJ • Roosendaal
telefoon 0165 - 548260
website www.obo-wbr.nl
PO3002 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.
Contactpersoon Dhr. Jack M. Biskop
Rector Hellemonsstraat 1
4702 RG Roosendaal
0165-330966
Email: directie@po3002.nl
www.po3002.nl
Algemeen contactadres GGD West-Brabant
Postbus 3024
5300 DA Tilburg
www.ggdwestbrabant.nl
Telefoon: 076-5282000
Afdeling Roosendaal
Heilig Hartplein 40
4702 RE Roosendaal
GGZ. Geestelijke Gezondheidszorg
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
0164-289100
Email: info@ggzwnb.nl
Wegwijs Roosendaal (voorheen CJG)
www.wegwijsroosendaal.nl
0165-140165
Email: wegwijs@roosendaal.nl

34

aten komen. Dat loket is
l www.onderwijsinspec-

9.6

ht
nt
n
e

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één ‘loket’ binnen te laten komen. Dat loket
is Rijksoverheid.
De inspectie van het onderwijs is als volgt de bereiken:
Vragen over onderwijs: 088-6696000 of 1400
www.onderwijsinspectie.nl.

De Onderwijsinspectie

Soms zijn vragen over het onderwijs eenvoudig te beantwoorden door de leerkracht of de schoolleiding.
En soms ook niet. Daarom is er nu 5010, waar u terecht kunt voor al uw vragen. U krijgt alle informatie
die u hebben wilt. 5010 is een initiatief van de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Het
voordeel van 5010 is de onafhankelijkheid.
Hoe kunt u uw vragen stellen?
• telefonisch, via het gratis nummer: 0800-5010 toets 4
• via de internetsite www.50tien.nl
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“Ontdekken en leren in het hoekenspel”

35

9.7

Fondsen en Stichtingen

Stichting leergeld Roosendaal

Als de kosten die de school met zich meebrengt niet opgebracht kunnen worden, zoals schoolmateriaal,
uitjes of andere activiteiten, kan Stichting Leergeld helpen. Dit geldt ook voor de financiering van contributie van sportclubs en sportkleding.
Stichting Leergeld richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hoe
komt U in contact met Stichting Leergeld?
Stichting Leergeld Roosendaal
Bovendonk 111
4707 ZH Roosendaal
Telefoon: 0165-399150
Email: leergeld.rsd@kpnmail.nl
www.leergeld.nl
Stichting Paul

Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. Er is gebleken dat in steeds meer gezinnen de ouders de
contributie van de sportvereniging niet meer kunnen betalen en/of zij kunnen de kosten van de aanschaf
van sportkleding en materiaal niet langer dragen.
Sport is juist zo belangrijk voor kinderen om samen met leeftijdgenootjes plezier te hebben op een gezonde manier en sport draagt bij aan de bevordering van de gezondheid en de prestaties op school. Is dit
door omstandigheden niet (geheel) mogelijk dan probeert Stichting Paul hierin financieel te ondersteunen.
Heb je vragen aan Stichting Paul waarvan het antwoord niet te vinden is onder de Veelgestelde Vragen
op de website dan kun je de vraag stellen aan:
info@stichtingpaul.nl
Je ontvangt dan zo snel mogelijk een antwoord op je vraag.
Correspondentieadres:
Postbus 17
4700 AA Roosendaal
Jeugdcultuurfonds

Uw dochter wil hiphoppen, uw zoon wil leren drummen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdcultuurfonds helpen! Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld
waarbij de richtlijn € 450 per kind, per cursusjaar is voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar thuis
geen geld is voor lessen. Het bedrag kan in uw gemeente afwijken omdat een aantal gemeenten eigen
spelregels heeft. Als dat zo is, vindt u ze op de pagina van het fonds bij u in de buurt. Wil het kind liever
sporten? Kijk dan vooral even op de site www.jeugdcultuurfonds.nl

36

10

Procedure Schoolgids
We streven ernaar om de twee jaar een nieuwe, actuele schoolgids samen te stellen. Dat betekent dat
we ruim van te voeren de inhoud afstemmen op de realiteit. Een goede planning is hierbij onontbeerlijk.
Betrokkenheid van ouders bij de school is op de Wending iets vanzelfsprekends. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is in het belang van het kind. Het is daarom van groot belang hoe de
ouders over de school denken.
In zijn algemeenheid zal het gaan om zaken als:
● wat vinden de ouders goed op de Wending?
● welke punten zijn voor verbetering vatbaar?
U kunt zich voorstellen dat de punten die voor verbetering vatbaar zijn in de toekomst de nodige aandacht
krijgen.

“Gezond en fit gedrag, drink lekker water!”`
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Plattegrond van de school
Begane grond
Op onze website kunt u onze school via een 360° tour ook van binnen en van buiten bekijken.
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Plattegrond van de school
Bovenste etage
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Toetskalender
Vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken we het IEP lvs (leerlingvolgsysteem) voor de methode onafhanke
lijke toetsen.
Twee keer per jaar, in januari en juni, nemen we in de groepen 3 t/m 8 diverse toetsen af.
Groep 3: taalverzorging, rekenen en technisch lezen
Groep 4 t/m 6: taalverzorging, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen
Groep 7 en 8: taalverzorging, rekenen en begrijpend lezen.
Verder worden in de groepen 3 t/m 8 diverse vragenlijsten afgenomen m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling, creatief vermogen, leeraanpak en wordt er een sociogram ingevuld. Deze vragenlijsten horen bij het
IEP lvs (onderdeel hart&handen) en Kanjertraining.
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Basisonderwijs in beweging
OBS De Wending | Morelberg 102 | 4708 NL Roosendaal | (0165) 39 65 84
OBS De Wending | www.obsdewending.nl
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