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Voorwoord
De basisschool…..een stukje van je leven.
Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders
van toekomstige kinderen.
Als een kind vier jaar wordt, betekent dit: voor het eerst naar de basisschool.
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen én voor de ouder. Jarenlang is
er dezelfde weg van huis en terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind toe aan de
zorg van de juffen en meesters van de school. Dat is een behoorlijk deel van een
kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.
Scholen wisselen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt kiezen ook best
moeilijk. Daarom vraagt de overheid aan de basisscholen een schoolgids te maken. Deze
gids moet helpen bij het kiezen van de basisschool.
De gids is bedoeld om duidelijk te maken, wat voor een soort school SWS Het Wilgerijs is.
Wij hopen, dat u onze gids met plezier leest. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom bij
vragen, onduidelijkheden, een bezoekje of voor een toelichting.
Namens het team van SWS Het Wilgerijs,

Saskia Linschoten, directeur
NB. Overal waar u in de schoolgids ouder(s) leest, wordt ook verzorger(s) bedoeld,
wanneer dat van toepassing is.

Schoolgegevens:
SWS Het Wilgerijs
Lancasterdreef 65
8251 TJ Dronten
0321-315904
e-mail: directie.wilgerijs@ante.nl
www.hetwilgerijs.nl
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NL 31 RABO 01502 33000
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1. Naam en ontstaan van de school
Samenwerkingsschool Het Wilgerijs is ontstaan op 4 januari 1988 uit samenwerkingsschool
de Brandaris. De school startte toen met 5 groepen. In de hal van onze school hangt nog
steeds een werkstuk van de hand van een aantal creatieve ouders, waarop het afscheid
van de Brandaris en de start van Het Wilgerijs is vastgelegd.
In de jaren negentig is de school dusdanig groot geweest, dat een aantal groepen in
noodlokalen vlakbij de school les kregen. Met ingang van het schooljaar 2005 – 2006 zitten
we met alle groepen weer in één gebouw.
Met de start van vorig schooljaar heeft de school een sterke en duidelijke omwenteling
gemaakt in haar concept: van het reguliere leerstofjaarklassensysteem naar TOMonderwijs. De school telt 5 basisgroepen die zijn verdeeld in leerplein 1 t/m 3. Elders in de
gids vertellen we meer over TOM (Teamonderwijs op Maat).
Waar komt de naam Wilgerijs vandaan
Wilgerijs zijn jonge, dunne buigzame wilgentakjes, die gebruikt worden bij het
tegenhouden van water. Dronten ligt in de provincie Flevoland in de polder. De dijken, die
onze polder beschermen bevatten ook gevlochten matten van wilgerijs. Dit gewas groeit
in Nederland en is de grondslag voor alle waterbouw. Merkwaardig groeit dit rijshout juist
op natte en drassige bodem. Wat er in Nederland aan rijshout is, komt voornamelijk uit de
Biesbosch.
Ergens in de Middeleeuwen werd het eerste rijshouten matras gezonken; en het was een
onbekende, die dit vlechtwerk honderden jaren later "zinkstuk" noemde.
Zonder zinkstuk geen krib, geen strandhoofd, geen havendam en geen dijk.
De keuze voor de naam van onze school is een vergelijking. Zoals de buigzame
wilgentakjes een basis vormen voor een dijk, zo wil Het Wilgerijs een basis leggen voor
onze leerlingen.
Situering van de school
Samenwerkingsschool Het Wilgerijs is gelegen in de wijk Dronten-Zuid, tegenover het
winkelcentrum, met het gezondheidscentrum en de sportzaal 'De Landing' en
peuterspeelzaal 'Takkie' aan weerszijden van de school. De buitenschoolse opvang,
Binkie, zit ook naast Het Wilgerijs en maakt gebruik van Het Wilgerijs. Het gebied waaruit
wij de leerlingen naar onze school zien komen strekt zich uit van Dronten-Zuid inclusief een
deel van de wijk Manege-Landmaten, wijk de Boeg, de ‘buitenwegen’ , Ketelhaven en
de Golfresidentie. Ouders hebben vrijheid van keuze voor de school van hun kinderen. In
het geval van de samenwerkingsscholen, zijn deze scholen alleen in Zuid te vinden, wat
voor ouders die een weloverwogen keuze maken voor onze scholen, kan betekenen dat
zij uit alle richtingen van Dronten komen.
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2. Waar de school voor staat
Het Wilgerijs is een samenwerkingsschool, die zich richt op kinderen vanaf de leeftijd van 4
tot 12 jaar. Ieder kind is welkom op onze school, ongeacht zijn of haar culturele en/of
levensbeschouwelijke achtergrond. Onze samenwerkingsschool is een school waarin
leerkrachten, leerlingen, ouders en bestuurders met verschillende levensbeschouwelijke
achtergronden samenwerken en voor het onderwijs en de opvoeding op school de
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
Visie Wilgerijs
Missie
Waarom bestaan we als school?
Kernwaarden
Waarvoor staan we? Waar geloven we in?
Motto
Wilgerijs, kansrijk onderwijs!
Focus
Wat heeft onze speciale aandacht?
Visie op:
o Leren van kinderen; wat is ons vertrekpunt?
o Pedagogisch klimaat; hoe gaan we met elkaar om?
o Zorg; hoe stemmen we af op verschil in behoefte?
o Samenwerking met ouders; werken vanuit de driehoek kind, leerkracht,
ouder
o De professionele houding
Missie, waarom bestaan wij als school?
Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die
uitgroeien tot zelfstandige en autonome mensen. Kinderen die goed kunnen functioneren
in een maatschappij die veel van hen vraagt.
Vanuit diversiteit bieden we ieder kind een veilige plek om tot leren te komen. We geven
kinderen allerlei extra’s mee. Kinderen leren welke waarden in onze samenleving
belangrijk zijn en welk gedrag van hen verwacht wordt. Hoe ze respectvol om kunnen
gaan met anderen. Hoe ze zelfstandig kunnen zijn en zich verantwoordelijk kunnen
gedragen.
Kernwaarden. Waarvoor staan we? Waar geloven we in?
Het Wilgerijs gaat uit van drie belangrijke kernwaarden:
1. Acceptatie van verschillen
Kansrijk, nieuwsgierig, betrokken
2. Vertrouwen
Veiligheid, liefdevolle relatie
3. Communicatie
Verbinding en samenwerking
Enthousiasme, passie, inspiratie
De kernwaarden zijn zichtbaar in onze houding en gedrag.
Motto
Wilgerijs, kansrijk onderwijs
Focus. Wat heeft onze speciale aandacht?
Naast het feit, TOM-school te zijn, heeft Het Wilgerijs ‘taal’ (in de breedste zin van het
woord) hoog in het vaandel staan. Het dBOS project is daarbij van grote waarde. ICT als
hulpmiddel om opbrengsten en de kwaliteit van onderwijs te vergroten, speelt ook een
belangrijke rol. Daarbij voerden wij vorig schooljaar een aantal vernieuwende methodes
in (Engels van groep 1 t/m 8, BLINK voor de wereldoriënterende vakken, pennenstreken en
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de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen in groep 3) die passen bij het moderne en
eigentijdse onderwijs.
Visie op leren van kinderen, wat is ons vertrekpunt?
Kinderen verschillen van elkaar. We accepteren dat kinderen verschillende (leer-)stijlen en
(leer)behoeftes hebben en dat er verschillende benaderingswijzen nodig zijn. Daarom
sluiten we zo veel mogelijk aan op wat een kind kan en wat een kind vraagt. Sterker nog:
wij gaan úit van de onderlinge verschillen. We helpen ieder kind op weg om het
maximale uit zichzelf te halen.
We vinden het belangrijk dat er voorwaarden zijn om tot goed leren te komen zoals het
ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding bij kinderen. We vinden het belangrijk dat
ouders en school samenwerken bij het ondersteunen van het leerproces thuis en op
school.
Visie op pedagogisch klimaat, hoe gaan we met elkaar om?
Er is aandacht voor ieder kind, elk kind is in beeld bij de leerkracht. Een veilige omgeving is
van groot belang op basis van wederzijds vertrouwen. Die veilige omgeving ontstaat door
afspraken te maken over omgangsregels, die nodig zijn om samen te spelen en te
werken. Kinderen komen uit verschillende thuissituaties en nemen gewoontes mee naar
school. Het is belangrijk dat kinderen op een goede manier met verschillen in gewoontes
en gedrag om leren gaan.
Thuis en school werken samen. Ouders worden betrokken bij de omgangsafspraken door
middel van de Kanjertraining, en gedragsverwachtingen die we belangrijk vinden en
nastreven als school. Dat biedt hen de mogelijkheid het gedrag van hun kind op school te
ondersteunen. Er is een open en eerlijke houding naar ouders. Op school zijn de
gedragsnormen duidelijke voor iedereen.
De school neemt ouders serieus en gaat met hen in gesprek, heeft een luisterend oor. Het
is belangrijk dat ouder en leerkracht elkaar wederzijds ondersteunen als het gaat om
gedrag van kinderen.
Visie op zorg, afstemmen op verschil in behoefte
De aandacht voor ieder kind staat centraal en we sluiten zoveel mogelijk aan bij de
verschillen in behoefte. Wat een kind al kan, wordt versterkt. Preventief werken is van
belang zodat we stagnatie van het kind bij het leerproces kunnen voorkomen. We werken
samen met de voorschoolse opvang aan een doorlopende ontwikkelingslijn.
Verschil zien we als verrijkend, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren in het omgaan
met kinderen die anders zijn.
Visie op samenwerking met ouders: werken vanuit de driehoek kind, leerkracht, ouder
Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners, sparringpartners. Ouders weten veel van hun
kind in de thuissituatie. Deze informatie is aanvullend voor de school en waardevol om het
kind beter te begrijpen en aan te sluiten op de behoefte.
Als de ouder op school komt kennismaken, worden wederzijds de verwachtingen
uitgesproken. De school is duidelijk in welke bijdrage zij van ouders verwacht en welke
bijdrage de school levert aan het leerproces van kinderen. De school is duidelijk en
transparant en verwacht dit ook van ouders.
Aan ouders vragen we met ons mee te denken over schoolthema’s zodat wij deze
informatie mee kunnen nemen bij schoolontwikkeling.
De driehoek kind, leerkracht, ouder is belangrijk en willen we samen met ouders
vormgeven.
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Visie op de professionele houding
Als team maken we gebruik van transparante en open communicatie. We bespreken
zaken die we belangrijk vinden op een respectvolle manier. We zijn duidelijk in onze
verwachtingen en bijdragen en houden ons aan afspraken. We zeggen wat we doen en
doen wat we zeggen.
We spreken elkaar aan op professioneel gedrag en op acties die we samen afgesproken
hebben. Elkaar aanmoedigen en complimenten geven vinden we van belang. We
raadplegen elkaar. We leren van en met elkaar. Onze attitude is een flexibele houding
met lef en innovatiekracht.
Profilering. Wat is zichtbaar in onze aanpak?

Stichting Ante
Vanaf 2003 is Het Wilgerijs onderdeel van het bestuur voor openbaar onderwijs in Dronten
(voorheen SPIL). Deze scholen staan voor openbaar en samenwerkingsonderwijs, dat wil
zeggen dat alle leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om andere culturen en
geloofsovertuigingen te ontmoeten. Daartoe bieden we uitdagend onderwijs voor alle
kinderen aan.
Met ingang van 1 augustus 2018 is ANTE gefuseerd met SOBZ (4 scholen in Zeewolde) tot
een nieuwe stichting met de naam ANTE.
Visie (hoe wij het zien)
De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks.
Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.
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Oog voor persoonlijke groei van onze leerkrachten motiveert, zorgt voor kwaliteit en
maakt dat onze organisatie zich vooraan in de lijn ontwikkelt.
Hoge onderwijskwaliteit op het gebied van taal en rekenen is de basis. Door onze
kinderen vernieuwend, betekenisvol en talentgericht onderwijs te bieden, leren zij vanuit
deze basis hun talenten in te zetten en te ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de
volgende fase in hun leven.
Missie (hoe wij het doen)
Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende
onderwijsomgeving.
Ons onderwijs richt zich op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en
leren. Wij bieden onze kinderen een basis om zich flexibel en onafhankelijk te kunnen
ontwikkelen. Daarom stimuleren wij onze leerkrachten hun talenten en vaardigheden te
ontwikkelen tot expertise die stichting breed wordt benut.
Respect
Ons onderwijs is toegankelijk voor ieder kind ongeacht geloofsovertuiging en huidskleur.
Respect is de basis voor onderling vertrouwen en het bouwen aan een intensieve
samenwerking. Respect is een voorwaarde om elkaar een gevoel van eigenwaarde te
geven en elkaar te waarderen zoals je bent. Respect is een voorwaarde voor het
hanteren van waarden en normen.
Ontwikkelingsgericht
Deze waarde richt zich op de groei van de leerling, de medewerker en de organisatie.
Ontwikkelingsgericht is een houding van waaruit een continue zoektocht start naar
verbetering van eigen kunnen. Ontwikkelingsgericht betekent naar buiten gericht, op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij.
Klantgericht
Ook in het onderwijs kunnen we spreken van klanten. Onze leerlingen en met hun de
ouders, zijn onze klanten. Wij gaan voortdurend na wat onze leerlingen nodig hebben om
later volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De ouders zijn onze
partners. Zij hebben opvattingen over de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind.
Door met elkaar in gesprek te gaan (en te blijven) leren we elkaars opvattingen kennen
en kunnen we ons handelen op elkaar afstemmen.
Het bestuur van de stichting Ante wil met de scholen een pluriform onderwijsaanbod
verzorgen. Zij daagt de scholen uit zich binnen het onderwijs te onderscheiden. Het
bestuur stimuleert de scholen zich te profileren middels het onderwijsconcept en kwaliteit.
Het klimaat in en buiten de school
We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar leren respecteren, waarderen en van
elkaar leren. Er is op Het Wilgerijs daarom niet alleen aandacht voor de verstandelijke
ontwikkeling, maar ook voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. We bieden
daarom een veilig klimaat waarin we met de bekende termen orde, regelmaat en
structuur handvatten bieden aan onze kinderen. Pas als een kind zich veilig en gelukkig
voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen.
Voor een goede sfeer zijn schoolafspraken nodig. Naast de Kanjerafspraken, hierover later
meer, bespreken we regelmatig met de kinderen en eventueel de ouders de groeps- en
schoolafspraken.
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De waarden en normen op school
De roep om waarden en normen is al weer een aantal jaren actueel. De identiteit van
onze school (samenwerkingsschool) is onlosmakelijk verbonden met aandacht aan de
waarden en normen die eigenlijk vanzelfsprekend horen te zijn in onze maatschappij.
Een van de zaken die we erg belangrijk vinden is, dat de opvoeding van de kinderen
gezamenlijk met de ouders gebeurt. De taak van de school houdt niet op om 15.15 uur bij
de deur van de school, maar gaat door. Als je samen wilt ontwikkelen, heb je respect
voor elkaar, luister je naar elkaar en ken je elkaar. Met elkaar leven betekent dat er
afspraken zijn betreffende bv. de omgangsvormen. Die afspraken komen regelmatig ter
sprake in de Kanjertraining, het levensbeschouwelijk onderwijs, en de kringgesprekken. Zo
proberen we de kinderen bewust te maken van de waarden en normen. “De
maatschappij, dat ben jezelf” is een bekende spreuk die voor onze school zeker van
toepassing is. Wanneer er disciplinaire maatregelen tegen een kind worden genomen,
omdat zijn/haar gedrag daar aanleiding toe geeft, dan wordt dit altijd met de ouders
besproken.
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3. Deorganisatie van het onderwijs
Schoolorganisatie

Onze school wordt gekenmerkt door een bepaalde onderwijsconcept, nl. TOM-onderwijs.
Teamonderwijs Op Maat (TOM) is voor het team van Het Wilgerijs een aanpak voor
verandering en vernieuwing. Het geeft invulling aan onderwijs van deze tijd. Vanuit het
ontwikkelingsgericht werken, levert TOM onderwijs op maat, meer individuele aandacht
voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. In de organisatie draait
het om het anders organiseren van lesgeven en is het onderwijs afgestemd op de
leerbehoeften van de leerlingen. In de leeromgeving gaat het erom een krachtige
leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn
geschikt? Hiertoe hebben wij gedegen onderzoek gedaan en de methoden, materialen
waarmee wij op school werken, passen uitstekend bij de grondbeginselen van het TOMconcept. Met andere woorden: Het Wilgerijs geeft op een moderne, eigentijdse manier
gestalte aan het hedendaagse onderwijs. Zij kan dit realiseren door o.a. passende
methodes en middelen.
We leren met ons hoofd, het hart en onze handen. Bij de inzet van het personeel kijken we
naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten van de mensen die er werken. Hierbij
gaat het ook om de inzet van ander personeel. Welke medewerker heeft een school
nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Een leerkracht is naast een leerkracht
die instructies geeft, een begeleider, een coach en een specialist op zijn of haar terrein.
TOM helpt ons om daar te komen, bijvoorbeeld door te leren in basisgroepen met dagweektaken, lesgeven in teams van leerkrachten en overig onderwijzend personeel. We
werken op verschillende leer- en werkplekken in de school. Kortom, TOM geeft richting én
ondersteuning voor eigentijds onderwijs. Alles is er op gericht om de kinderen onderwijs op
maat te bieden waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de
kinderen in een veilig klimaat.
De school kent een 3-tal leerpleinen:
o Leerplein 1
Voor de kinderen van groep 0, 1 en 2
o Leerplein 2
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5
o Leerplein 3
Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8
De leerpleinen zijn tevens verdeeld in de volgende basisgroepen:
o Leerplein 1
Basisgroep 1A
o Leerplein 2
Basisgroep 2A en 2B
o Leerplein 3
Basisgroep 3A en 3B
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Op een leerplein werken meerdere professionals die met elkaar de vakken bij de kinderen
neerleggen, uitleg geven, coaches en begeleiders zijn van het kind. Er is professioneel
overleg tussen deze leerkrachten en zij kijken met elkaar naar de ontwikkelingen van het
kind.
Aan de start én aan het einde van de schooldag zijn de kinderen bij elkaar in de
basisgroep voor de opstart van de dag en bij het reflectiedagmoment. Gymnastiek en
bijvoorbeeld een kanjerles kunnen ook in de basisgroep plaatsvinden. Over de gehele
ochtend worden de lessen aangeboden in jaargroepen. In de middag wordt
voornamelijk gewerkt in de basisgroepen. Een kind kan vervolgens in het
basisgroeplokaal, stiltelokaal of in de hal de verwerking te maken. Liggen de
kindkenmerken en – behoeften op het niveau van dichtbij nabije begeleiding van een
leerkracht, zal deze vorm worden gehanteerd. Soms is het goed voor een kind om
‘gewoon’ een geheel eigen plekje te hebben die in alle lessen (en verwerkingen)
hetzelfde is.
Binnen TOM wordt er goed gekeken naar de kenmerken en de behoeften van het kind.
De invulling van het onderwijs wordt zodoende ‘op maat’ gemaakt.
Taken
Taken, in de vorm van een dag- of weektaak, spelen een rol binnen het TOM-concept. Zo
wordt er gewerkt met een planbord in leerplein 1. In de opvolgende leerplein wordt deze
vorm van zelfstandigheid uitgewerkt met behulp van bijvoorbeeld de dagtaak. Deze
dagtaken worden in leerplein 2 en 3 verder uitgebreid tot weektaken. Op de weektaak
staat voor elk kind precies genoemd, welke taken er móeten, mógen en kúnnen worden
gemaakt.
ICT
Op Het Wilgerijs wordt les gegeven m.b.v. digitale schoolborden. Met een digitaal
schoolbord haal je de wereld binnen en zijn we in staat om samen met de leerlingen op
een actieve wijze in deze wereld te participeren. Met de digitale schoolborden kunnen
we snel allerlei dingen laten zien van plaatjes, filmpjes tot bepaalde extra
rekenoefeningen. Ook schooltelevisie wordt op de digitale schoolborden gekeken.
Wij vinden op Het Wilgerijs dat de digitale schoolborden de lessen verrijken, want bij de
uitleg van vrijwel alle lessen is altijd wel een plaatje, filmpje of extra stukje informatie te
vinden. De kinderen raken hierdoor nog meer betrokken bij de lessen, vooral kinderen die
visueel zijn ingesteld. Behalve het werken met de digi-borden werken we op Het Wilgerijs
ook met chromebooks in de leerpleinen 2 en 3. In leerplein 1 gebruiken de kinderen Ipads.
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4. Samenstelling team
Het team van Het Wilgerijs is als volgt samengesteld:
Het team bestaat in totaliteit uit 10 personen. Negen mensen zijn leerkrachten die werken
op de verschillende leerpleinen. Er is een IB-er (intern begeleider, tevens leerkracht) en
een directeur.
Tevens werkt er op 5 dagdelen een onderwijsassistent op school.
Zoals elk schooljaar ontvangt de school een aantal stagiaires. Dat is dit schooljaar ook
weer zo. Zo ontvangen wij dit jaar studenten van de PABO (Pedagogische Academie
voor BasisOnderwijs) en zijn er studenten die studeren voor onderwijsassistent.
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5.

De activiteiten voor de kinderen

Activiteiten leerplein 1
Zodra de 4-jarigen naar school komen, worden zij geplaatst in leerplein 1. In dit leerplein
wordt door de kinderen veel geleerd. De organisatie van de activiteiten is daarbij van
groot belang. Kinderen herkennen de kring, de speel-werkles als zich herhalende
activiteiten, waarin zij hun plaats kennen en leren omgaan met elkaar, met de leerkracht
en met de vele ontwikkelingsmaterialen. Op eigen niveau worden de leerlingen speels
voorbereid op onderdelen uit de vakgebieden die vanaf groep 3 (leerplein 2) een grote
rol spelen binnen het onderwijs. Vooral actief taalgebruik, de zintuiglijke ontwikkeling en
de sociale redzaamheid maken als rode draad deel uit van het onderwijsprogramma.
Daarnaast zijn meer specifieke ontwikkelingen te herkennen: motoriek en spel, expressieve
vormen in de breedste zin van het woord, en later: voorbereidende lees-, schrijf- en
reken aspecten. De aanbieding van dit alles zit verpakt in een vooral projectmatige
aanpak: de tijd van het jaar, de festiviteiten e.d. zijn de kapstok waaraan het één en
ander wordt opgehangen. Van groot belang is dat leerlingen, wat betreft hun
ontwikkeling, in bepaalde opzichten vrijgelaten worden, eigen keuzes mogen maken.
Daarnaast is de leerkracht vaak aangever van het aanbod dat zo is samengesteld, dat
leerlingen door de leerkracht uitgedaagd en gestuurd worden. De rol van de leerkracht is
veelal begeleidend, coachend en observerend om sociaal gedrag, leergedrag en ontwikkeling te signaleren.
Basisvaardigheden
Leren lezen, leren schrijven, sommetjes maken........ Er lijkt nog altijd veel druk te liggen op
de kinderen als zij eenmaal in groep 3 beginnen. Zoals u hebt kunt lezen in het gedeelte
over leerplein 1, wordt er al het één en ander voorbereid. Daar wordt kinderen de
gelegenheid geboden om, zodra zij het een uitdaging vinden, te ervaren hoe het is om
woordjes te kunnen lezen, je naam te schrijven, iets na te stempelen. Andere kinderen
spelen liever met andere dingen: blokken, constructiemateriaal, in de poppenhoek.
De overgang van leerplein 1 naar het begin van leerplein 2 (groep 3) is een als
vanzelfsprekende overgang.
Ook in groep 3 is er nog altijd tijd en ruimte voor ontdekkend en spelend leren en
ontwikkelen.
Lezen
Aansluitend op de ontwikkeling in leerplein 1 t.a.v. het leesproces beginnen we vanaf
groep 3 met het door een methode ondersteund leesonderwijs. Hiervoor werken we met
Veilig leren lezen. Voor ieder kind verloopt het leren lezen anders. Kinderen krijgen de
gelegenheid om naast de basisstof zich verder te verdiepen. Mogelijkheden worden ook
geboden aan die kinderen die extra steun nodig hebben in het leesproces. Lezen luistert
nauw, lijkt vanzelf te gaan als het goed gaat, en tóch omvat het verschillende aspecten
waar een kind mogelijk moeite mee kan hebben: auditief (gehoor), visueel
(gezichtsvermogen), het geheugen. Ze worden veelzijdig begeleid door de leerkracht, die
van tijd tot tijd nauwkeurig vastlegt hoe de ontwikkeling verloopt. Later zal het ertoe
leiden dat leerlingen de technische leesvaardigheid in niveaugroepen verder ontwikkelen.
Het begrijpend lees aspect is daarbij net zo of misschien nog wel belangrijker. Vele malen
per dag leren leerlingen gebruik te maken van het met begrip lezen van de leerstof:
relaties leggen in de tekst, verschillen onderscheiden, begrippen verklaren.
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Taal
Taal is zo'n beetje het meest wezenlijke dat een plek krijgt binnen de basisschool. Voor
onze taal- en spellinglessen maken we gebruik van de methode Staal. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen schriftelijk en mondeling taalgebruik. Na de eerste jaren
vooral mondeling actief te zijn geweest (spreken en luisteren), krijgt het daarnaast een
nieuwe dimensie: schriftelijke taal. De ontwikkeling die leerlingen doormaken op het
gebied van taal kent vele vormen: woordenschat, spellen, ontleden, publiceren en
presenteren. Een breed aanbod waarmee een basis wordt gelegd voor kinderen die zich
al tijdens hun basisschool jaren veel vaardigheden eigen maken: van het maken en
voordragen van spreekbeurten en het kritisch meepraten in de (boeken)kring, het
schrijven van verhalen, het formuleren van antwoord zinnen op moeilijke vragen en de
eerste beginselen leren van een buitenlandse taal: Engels.
Alle kinderen op SWS Het Wilgerijs krijgen het vak Engels. In leerplein 1 kent dit natuurlijk
nog een speels karakter. Naarmate het leerjaar vordert, ontwikkelt natuurlijk het niveau en
de moeilijkheidsgraad binnen de methode en het aanbod.
Schrijven
Ondanks het feit, dat wij – én dus ook onze kinderen – leven in een digitaal tijdperk vinden
wij het vak ‘schrijven’ nog steeds erg belangrijk. Pennenstreken is de methode die we hier
voor gebruiken. Het schrijven is in deze gids al even aan bod gekomen: schriftelijke taal
kan niet zonder, maar voordat het zover is moeten leerlingen alle lettertekens leren,
inclusief de hoofdletters en vooral: de combinatie van letters tot woorden. Het handschrift
wat leerlingen zich op school eigen maken zal sterk beïnvloed worden door de motorische vaardigheden van het kind. De pen greep en de schrijfhouding bepalen mede of er
sprake is van vloeiend schrift of van krampachtige bewegingen. Uiteindelijk zal het kind
zijn weg vinden en een eigen, herkenbaar handschrift produceren.
Rekenen
Het rekenonderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt van veelal cijfermatig werken,
waar velen een vaardigheid in kregen om trots op te zijn, naar een manier van rekenen
waarin het begrip van de te maken som op de eerste plaats komt. Daarna wordt er op de
vaardigheid geoefend en zo komen optel- en aftreksommen, vermenigvuldig- en deelsommen ook aan bod. Maar rekenen is meer. Uit het dagelijkse leven komen situaties
naar voren waarop de basisvaardigheden, zoals net genoemd, worden losgelaten.
Kinderen leren beredeneren waarom er voor een bepaalde oplossingsmethode gekozen is, ieder kind kan het anders uitrekenen en we kunnen van elkaar leren. Tabellen en
grafieken naast klokken en breuken; het is een veelzijdige aanpak zoals het uit het hoofd
rekenen net zo goed aan bod komt als werken met de rekenmachine. Voor rekenen

maken wij gebruik van de methode Pluspunt.
Wereldoriëntatie
In de eerste twee jaren van de basisschool krijgt uw kind voornamelijk wereldoriëntatie in
de vorm van projecten en thema’s. Het project wordt gekenmerkt door zijn aanpak: tijdens kringgesprekken en expressieactiviteiten. Voor de leerpleinen 2 en 3 is wereldoriëntatie een totaal aanbod. Hierbij worden wij in aanbod gevoed door de methode BLINK.
Deze methode biedt op de wereldoriënterende vakken thema’s aan. Alle oorspronkelijke
vakken komen binnen deze geïntegreerde methode aan bod. Het zijn geen afzonderlijke
vakken meer maar horen duidelijk bij elkaar.
Sinds 8 jaar hebben we het vak ‘techniek’ in onze school een plek gegeven. Techniek is
op Het Wilgerijs een onderdeel in de BLINK-methode en/of in de handvaardigheid lessen.
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Naast vele gesprekken over de leerinhoud en het aanschouwelijk maken met behulp van
(school)televisieseries, posters e.d. wordt er informatie overgedragen waarna leerlingen
als verwerking schriftelijk vragen over de leerstof beantwoorden. Naar mate zij in een
hoger leerplein zitten, wordt deze lesstof ook thuis geleerd en op school getoetst. Hierbij
kunt u bijvoorbeeld denken aan topografie.
Verkeer
Al een lange poos geleden hebben wij als school het verkeersveiligheidslabel Flevoland
ontvangen. Dit bordje hangt bij de ingang van onze school. Met dit label geven we aan,
dat we verkeer( & veiligheid) belangrijk vinden. Naast de theoretische kennis worden ook
verkeersonderwerpen praktisch geoefend. Wij geven de activiteiten schoolbreed een
plekje vanuit materiaal van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen in groep 7 doen hun
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Expressieactiviteiten
Gedurende de gehele schoolperiode komen expressieactiviteiten aan bod. Uit het voorgaande hebt u kunnen opmaken dat expressie in veel gevallen ondersteunend gebruikt
wordt bij thema's waar kinderen mee bezig zijn. Ondertussen worden wel niveaus in de
verwerking van opdrachten aangebracht. Creativiteit is niet iedereen in gelijke mate
gegeven, maar we bieden ieder kind mogelijkheden aan om binnen eigen kunnen
opdrachten te verwerken. Bij handvaardigheid en tekenen is het van belang veel verschillende materialen en gereedschappen aan te bieden. Plezier in zang en dans en waar
mogelijk met instrumentale ondersteuning vinden we als school ook belangrijk. Dramatische expressie en taalexpressie maken ook deel uit van het lesprogramma. Kinderen zijn
vrijer en losser en vinden het van jongs af aan heerlijk om in de huid van een ander te
kruipen.
Op Het Wilgerijs worden op verschillende vrijdagen in het jaar, door alle jaargroepen,
weeksluitingen georganiseerd. Hier kunnen kinderen hun talenten op het podium laten
zien. Als ouder bent u altijd van harte welkom om de weeksluitingen bij te wonen.
Lichamelijke opvoeding
Bewegingsonderwijs is door de jaren heen een veelzijdig vakgebied. Waar kleuters
dagelijks en vanaf groep 3 twee keer per week (waarvan 1x door een vakleerkracht
bewegingsonderwijs) in lesverband actief mee zijn. Spelvormen worden in grote variatie
aangeboden, waarbij de ontwikkeling tot teamsporten goed is te herkennen. In hun vrije
tijd doen kinderen in schoolteams mee aan toernooien. Veel bewegingsvormen worden
tijdens de 'toestellessen' aangeboden: van klauteren tot balanceren, van rollen tot
springen. Vanzelfsprekend is dat kinderen op niveau lesstof krijgen aangeboden waar een
uitdaging in zit en dat binnen de sport het wedstrijdelement een rol speelt.
De gymlessen voor de kleuters vinden plaats in ons eigen speellokaal. De gymlessen vanaf
groep 3 vinden plaats in de gymzaal naast de school (De Landing).
Sociale vaardigheden: Kanjertraining
Op onze school willen we de kinderen op laten groeien tot gezonde, weerbare en
mentaal stevige mensen. Hierdoor vinden we het noodzakelijk dat de sociaal-emotionele
vaardigheden goed ontwikkeld worden. Op onze school hebben alle leerkrachten de
Kanjertraining gevolgd of zijn de training nu aan het doen. We werken in de gehele school
met de kanjerprincipes, waardoor in alle groepen “dezelfde taal” t.a.v. de sociaalemotionele vaardigheden wordt gesproken.
De Kanjertraining hanteert de volgende doelen en afspraken:
o We gaan uit van wederzijds respect
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o Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
o Leerlingen durven zichzelf te zijn
o Leerlingen voelen zich veilig
o Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
o Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
o Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
Met de hele schoolorganisatie staan we achter de Kanjertraining en het team wordt
daarom ook regelmatig geschoold. Derhalve zijn al onze teamleden Kanjergecertificeerd, hebben de officiële Kanjeropleiding gevolgd. Ons anti-pestprotocol vindt
u op de website en ligt ook op school ter inzage.
Tevens maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem “KANVAS” om de ontwikkelingen
op sociaal emotioneel gebied goed te volgen.
Kortom: Het Wilgerijs is een kanjerschool!
Levensbeschouwelijk onderwijs, actief burgerschap en sociale integratie
Onze school is een samenwerkingsschool. We zijn als school voortgekomen uit een
samenwerking tussen het openbaar en het katholiek basisonderwijs. Op onze school wordt
daarom in de gehele schoolorganisatie structureel levensbeschouwelijk onderwijs
aangeboden. Alle godsdiensten komen aan bod in de lessen. Daarnaast organiseren wij
samen met de Brandaris jaarlijks een gezinsviering in de Ludgeruskerk. Alle kinderen
mogen hieraan meedoen.
Op Het Wilgerijs werken we met de methode “Kleur”. Alle kinderen krijgen zo
interreligieuze, creatieve, levensbeschouwelijke vorming. De methode past uitstekend bij
de principes van de Kanjertraining. De methode “Kleur” is bedoeld voor basisscholen die
bewust kiezen voor multireligieuze en multiculturele ontwikkeling en met twee benen in de
samenleving staan.
De inhouden van de lessen hebben betrekking op het leren kennen van jezelf, goed met
anderen omgaan, anderen waarderen, gevoelens herkennen en weerbaar worden. Er
worden antwoorden gezocht op vragen als: wie ben ik, wie of wat is belangrijk voor mij,
waar kies ik voor en hoe gaan we met elkaar om.
Rond levensbeschouwelijke vorming stelt Kleur vragen als: waar geloof je in, waar hoop je
op, waar geef je om en waar sta je voor? We willen bevorderen dat leerlingen vertrouwd
raken met zichzelf en anderen en leren respectvol en kritisch om te gaan met cultuur,
geloof, sociale verbanden, waarden en normen, levensvragen en levensthema’s.
Daarnaast laten we kinderen veel beleven met alle zintuigen, in verbondenheid met
zichzelf en met elkaar.
Engels
Al vanaf groep 1, in leerplein 1 krijgen de kinderen Engels. Belangrijk vanuit de nieuwe
digitale methode “Groove me” is het bijbrengen van de spreek- en luistervaardigheid.
Spelenderwijs kennis maken met een ‘vreemde’ taal is het vertrekpunt in leerplein 1. Door
al vanaf het jongste leerjaar met Engels te beginnen, wordt het horen en spreken van
deze taal als het ware met ‘de paplepel’ ingegoten. De kinderen raken bekend met de
taal. Het is niet meer vreemd. In de hogere leerpleinen wordt er structureler aandacht
besteed aan de Engelse taal. Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan de Engelse grammatica.
Computeronderwijs
Het computeronderwijs is geheel ingebed in het dagelijkse onderwijs op onze school. Met
behulp van de ICT streven we de volgende doelen na:
o Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
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o
o
o
o
o
o

Het optimaliseren van het individuele leerproces van ieder kind.
Het vergroten van de zorgcapaciteit, want computers kunnen uitstekend zorg
verbredend ingezet worden.
Het aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving.
Het verspreiden van informatie.
Het leren omgaan met grote kennisbronnen (b.v. internet)
Stimuleren van mediawijsheid.

We gebruiken voor het dagelijkse computeronderwijs de software, die bij de methoden
hoort. In leerplein 2 en 3 gebruiken de kinderen chromebooks om bijvoorbeeld
verwerkingsstof van een instructieles te verwerken. De chromebooks draaien op de
systematiek van Gynzy. Dat is een adaptief ICT-methodiek.
Op school werken we met een internetafspraken. Alle kinderen dienen zich hier aan te
houden.
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6.Overstap naar het voortgezet onderwijs
Huiswerk
In het kader van primaire voorbereiding op het voortgezet onderwijs kennen wij in
(meestal) leerplein 3 de gewoonte om de kinderen zo nu en dan huiswerk mee te geven.
Thuis schoolwerk maken is immers, zodra het kind op het voortgezet onderwijs participeert,
de gewoonte van de dag.
Overstap VO
In het laatste schooljaar staat veel in het teken van de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Op Het Wilgerijs wordt de IEP-eindtoets groep 8 afgenomen (april). In februari wordt in
overleg met u het advies vastgesteld. Na de eindtoets kan dit advies nog wijzigen en
hoger worden bijgesteld, wanneer de IEP toets en de afgelopen periode daar aanleiding
toe geven. Naar beneden bijstellen gebeurt niet.
In Dronten zelf zijn 2 scholen voor voortgezet onderwijs, namelijk het Almere College
(openbaar onderwijs) en het Ichthus College (christelijk onderwijs). Met beide scholen
onderhouden we goede contacten.
Een deel van de verantwoordelijkheid omtrent de overgang ligt bij de scholen voor
voortgezet onderwijs zelf. Zij verzorgen dan ook informatieavonden voor de ouders en
voor de kinderen. U wordt n.a.v. de informatieavonden en de open dagen zelf in de
gelegenheid gesteld om samen met uw kind uw schoolkeuze te bepalen.
De advisering vanuit school wordt verzorgd door de groepsleerkracht. Soms is er ook
overleg met directeur en de intern begeleider. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem
vormen hiervoor de basis. Daarnaast zal op het moment dat het schooladvies
geformuleerd is, overleg plaatsvinden met de brugklascoördinator over de haalbaarheid
van de advisering.
Scores van de eindtoets spelen, voor de plaatsing VO, een relatief ondergeschikte rol. Het
bevestigt meestal de mening van school, soms valt de score hoger of lager uit dan
verwacht. Indien de score op de eindtoets hoger uitvalt moet de school het
oorspronkelijke advies heroverwegen. Heroverweging van het advies dat in februari met u
is gecommuniceerd, vindt vervolgens ongeveer een week na ontvangst van de eindtoets
plaats. Samen met u wordt het definitieve advies vastgesteld.
Valt de score lager uit in de eindtoets, dan blijft het oorspronkelijke advies van kracht. Het
schooladvies is leidend voor de aanmelding.
De ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor aanmelding van hun kind op de nieuwe
school. De scholen voor voortgezet onderwijs zullen in deze fase van het traject de
aangemelde leerlingen bespreken. In het geval dat er sprake is van een afwijkend advies
zal de school van het voortgezet onderwijs opnieuw advies inwinnen bij de groepsleerkracht. In een dergelijke situatie zal of de groepsleerkracht of de school voor voortgezet
onderwijs in overleg gaan met de ouders voordat men tot een besluit over gaat.
In het kader van de nazorg wordt de groepsleerkracht van groep 8 jaarlijks uitgenodigd
voor bespreking van de voortgang van onze oud-leerlingen op de nieuwe school. De
basisschool wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten die de oudleerlingen behalen.
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7. Festiviteiten op Het Wilgerijs
In een schooljaar worden er met enige regelmaat allerlei feesten gevierd. Soms gebeurt
dit per leerplein, soms juist met álle leerpleinen. Dat hangt natuurlijk ook af van de aard
van het feest.
Er zijn immers ook feesten waar wij kiezen voor een andere benadering: de kerstmaaltijd
wordt bv. In elke basisgroep gehouden. In alle beslotenheid van het eigen, sfeervol
ingerichte lokaal komt deze maaltijd heel goed tot zijn recht. Deze kerstmaaltijd kent
immers een ander karakter dan de afsluiting van een schooljaar met z’n allen.
Weeksluiting
Regelmatig wordt de week, op vrijdagochtend, gezamenlijk afgesloten met een
weeksluiting: een ongeveer vijftien minuten durend programma, verzorgd door één of
meerdere groepen.
Plaats van handeling is het speellokaal, de aanvangstijd is 12.10 uur. Belangstellende
ouders, grootouders en oud-leerlingen zijn daarbij van harte welkom. Ook de ouders en
het team komen aan de beurt om hun bijdrage te leveren. Het rooster waarop vermeld
staat welke groep de weeksluiting verzorgen gaat staat in de jaarplanning. Wanneer er
wijzigingen zijn, wordt dit vermeld in de nieuws-info.
Sint- en kerstviering
Met Sinterklaas en Kerst hebben we altijd een aantal activiteiten met de hele school,
maar natuurlijk ook met de eigen basisgroep. Dit zijn hele speciale momenten voor de
kinderen, maar ook ouders zijn dan betrokken bij deze activiteiten. Zo komt rond 5
december de Sint op bezoek in alle basisgroepen. In de week voor Kerst is er ’s avonds
een Kerstbuffet. Dit houdt in dat alle kinderen dan iets meenemen. Dit wordt van tevoren
opgeschreven op de intekenlijst, zodat we niet allemaal dezelfde dingen hebben. Tijdens
deze maaltijd is er voor de ouders op het schoolplein warme chocolademelk en glühwein.
Elk jaar bekijken we of het organisatorisch haalbaar is een kerstmusical op te voeren, door
en voor de leerlingen, de ouders of het team. Mocht dit organisatorisch niet mogelijk zijn,
dan wordt er gezocht naar een alternatief. Er wordt hoe dan ook een activiteit
georganiseerd.
Verjaardag van de school
Een keer in de 5 jaar, op of rond de 16de maart (in 1988 de dag van de officiële opening
van onze school) vieren wij met elkaar een feest ter gelegenheid van het zoveel jarig
bestaan van de school. Dit wordt gevierd met een hele feestweek. Deze komt dat jaar in
de plaats van de jaarlijkse projectweek.
Dit schooljaar vieren alle meesters en juffen hun verjaardag en de verjaardag van de
school op dezelfde een dag in het voorjaar.
Pannenkoekenmaaltijd
We sluiten elk schooljaar af met een pannenkoekenmaaltijd op de laatste vrijdag voor de
zomervakantie. Veel ouders, en oud-leerlingen, bakken speciaal voor deze gelegenheid
pannenkoeken. Deze pannenkoeken eten we gezamenlijk op.
Kleuterfeest en kamp
De kleuters hebben één dag in het jaar waarop het kleuterfeest gevierd wordt: een dag
rond een bepaald thema waar niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten en
vele ouders een actieve rol spelen. Het feest kan plaatsvinden in Dronten, maar ook net
buiten de polder, zodat de kinderen door de ‘kleuterjaren’ heen steeds nieuwe dingen
beleven.
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De basisgroepen in leerplein 2 en 3 gaan op kamp (met overnachting(en)). Het kamp
vindt plaats aan de start van het schooljaar in de zgn. ‘Gouden Weken’. Behalve dat het
een leuk uitje is samen, werken we meteen ook aan groepsbinding. Een uitje waar we
bouwen, genieten met elkaar en de rest van het schooljaar op terug kunnen kijken en, zo
wij denken, profijt van kunnen hebben als het gaat om groepsbinding.
De kampen worden ook met inzet en enthousiasme van ouders (begeleiding en vervoer)
gerealiseerd.
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8. Overige activiteiten
Sportactiviteiten
In onze gemeente worden elk schooljaar sport- en spelactiviteiten gepland voor de
schoolgaande jeugd. De kinderen maken op deze wijze kennis met verschillende sporten.
Op de sportvelden zijn onze kinderen duidelijk herkenbaar in ons sporttenue: rode broek
en geel shirt met logo!
Ook op de avondvierdaagse is Het Wilgerijs natuurlijk present. De leerpleinen 1 en 2 lopen
de afstand van 5 kilometer per avond. Leerplein 3 loopt de afstand van 10 kilometer. Voor
de begeleiding van de groepen worden leerkrachten en ouders gevraagd. Voor een
medaille moet je echt alle avonden lopen. De organisatie van de avondvierdaagse stelt
dit verplicht.
Bij de intocht krijgen alle leerlingen een herkenningsteken met het logo van onze school.
Excursies
Voor het bereiken van bepaalde leerdoelen is het van belang om bij een aantal wereld
oriënterende aspecten ter plekke te verkennen, m.a.w. te ervaren door te zien, te horen
en te voelen hoe in werkelijkheid iets is. Om door de jaren heen veelzijdige ervaringen op
te doen, proberen we ieder jaar een andere excursie te organiseren. Iedere groep heeft
regelmatig een excursie.
Culturele haven
We werken als school samen met de Kunstwerkplaats Dronten. We hebben een
abonnement op het schoolbreed project De Culturele Haven. In de Culturele Haven leren
kinderen over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst
van nu. De multidisciplinaire leerlijn (erfgoed, theater, muziek, beeldende kunst) biedt een
digitale lesomgeving met cultuurlessen die in alle groepen worden gevolgd. Hierdoor is er
sprake van een goed cultuurbeleidsplan en komen de kinderen met alle disciplines in
aanraking. De disciplines zijn: dans, beeldende kunst, drama en cultureel erfgoed.

_______________________________________________________________________
Schoolgids 2019 - 2020

SWS Het Wilgerijs: “kansrijk onderwijs”

30

9

_______________________________________________________________________
Schoolgids 2019 - 2020

SWS Het Wilgerijs: “kansrijk onderwijs”

31

9. De ondersteuning voor kinderen
Aannamebeleid
Aanmelding van kinderen die vier jaar worden
Indien u belangstelling heeft voor onze school en overweegt uw kind op Het Wilgerijs naar
school te laten gaan, is het een goed idee om een afspraak te maken. U kunt dan kennis
maken met de leerkrachten en wij informeren u onder andere over het werken met
kinderen in leerplein 1, (2 en 3). Uiteraard vertellen we u dan ook meer over ons onderwijs.
U kunt dan zien hoe de kinderen werken en ook welke lesmaterialen er gebruikt worden.
Indien u besluit dat u uw kind wilt aanmelden, kunt u een aanmeldformulier invullen. De
school zal vervolgens nagaan of de school in kan spelen op de onderwijsbehoeften van
uw kind. Indien dat het geval is, krijgt u een bevestiging van de aanmelding en is uw kind
ingeschreven. Indien de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind,
zal de school dat onderbouwen en met u op zoek gaan naar een school die wel het
onderwijs kan bieden dat passend is voor uw kind. Indien uw kind is ingeschreven, mag uw
kind een maand voordat het vier jaar is, gedurende enkele dagdelen alvast meedraaien
in de groep om te wennen. Als uw kind vier wordt, mag het de hele week naar school.
In de laatste 4 weken van het schooljaar worden 4-jarigen niet meer in leerplein 1
geplaatst. Voor hen zijn de laatste weken van het schooljaar te onrustig en de
samenstelling van de groep verandert na de vakantie immers. Wel worden zij speciaal
uitgenodigd om op de dinsdag in de laatste week voor de zomervakantie kennis te
komen maken met hun nieuwe groep en hun leerkrachten.
Aanmelding van kinderen die van een andere basisschool komen
Als uw kind de overstap naar een andere basisschool moet maken en u belangstelling
heeft voor onze school, verzoeken wij u een afspraak met ons te maken. In een persoonlijk
gesprek lichten wij graag ons onderwijs toe. U kunt dan ter plekke de sfeer proeven en
zien hoe wij werken. Breng zo mogelijk ook uw kind mee om met onze school kennis te
maken.
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op Het Wilgerijs komen, krijgen ze de
ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na het bekijken van de informatie en het
onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen we het niveau van het kind en
bieden we ook weer onderwijs op maat. Alle leerlingen zijn in principe welkom op Het
Wilgerijs. Ook als het gaat om (lichamelijk-)beperkte kinderen of kinderen met speciale
onderwijsbehoeften. Bij aanmelding van een ‘beperkt’ kind of een kind dat extra zorg
nodig heeft, kijken we wel of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan
begeleiden. Plaatsing van kinderen die (veel) extra zorg en aandacht nodig hebben,
hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze
omstandigheden zijn niet elk jaar hetzelfde. We zullen bij elke aanvraag voor plaatsing
dan ook een afweging maken of de school aan de onderwijsbehoeften van het kind kan
voldoen. Niet alleen de speciale behoeften van het betreffende kind, zoals in welke mate
er verzorging vereist is, spelen een rol.
Ook de mogelijkheden om met verschillen om te gaan van de leerkrachten waar het kind
achtereenvolgens geplaatst wordt en de samenstelling/grootte van de groep spelen
mee.
Kinderen met een beperking vallen ook onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil
zeggen dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook
van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als
de andere kinderen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in veel
gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8.
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Regelmatig, en altijd in overleg met de ouders, zal bekeken worden of er voor het kind
nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn of dat een verwijzing naar mogelijk het
speciaal (basis-)onderwijs een passende overweging kan zijn.
Indien het kind niet op een andere school is geplaatst en plaatsing bij ons op school niet
mogelijk is, zullen we in samenspraak met de ouders op zoek gaan naar een school waar
wel aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan.
Verwijzen naar de speciale school (voor basisonderwijs)
In sommige situaties verwijzen we een kind in overleg met de ouders door naar de
speciale school (SO) of voor speciaal basisonderwijs (SBO). Daaraan zijn dan al heel wat
stappen vooraf gegaan.
Pas wanneer alle extra hulp niet genoeg blijkt te zijn, wordt het kind aangemeld voor
diagnostisch onderzoek bij de schoolbegeleidingsdienst. Op basis van dit onderzoek
wordt nagegaan:
o of er andere mogelijkheden zijn om het kind op onze school op te vangen
o

of het kind meer baat heeft bij verwijzing naar een SBO of een SO een speciale school
voor basisonderwijs

Het kan dus voorkomen, dat ondanks alle geboden hulp, de school het kind niet
voldoende het onderwijs kan bieden dat het kind nodig heeft. In dat geval wordt het kind
aangemeld bij het Onderwijsloket Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Zij kijken samen
met school wat het kind dan wel nodig heeft en of de school dit kan bieden, of dat er
hulp vanuit het onderwijsloket nodig is. Mocht ook dat niet voldoende zijn dan moet
gekeken worden wat wel een goede onderwijsplek is voor het kind. In dat geval geeft het
bestuur een toelaatbaarheidsverklaring af en daarna kan het kind geplaatst worden op
een school voor speciaal(basis)onderwijs.
Volgen van de ontwikkeling van kinderen: het leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem is een signaleringsinstrument en wordt 2 keer per jaar afgenomen.
Onze school werkt met een leerlingvolgsysteem. Deze signalering geeft de leerkracht
inzicht in hoe het kind zich ontwikkelt op de vakken, rekenen, technisch en begrijpend
lezen en spelling. De leerkracht draagt de zorg voor het invoeren van de gegevens van
cito in ParnasSys.
Met het team worden de opbrengsten van de resultaten 2 keer per jaar geanalyseerd en
geëvalueerd op schoolniveau en groepsniveau. Vanuit de evaluatie en de analyse
worden de plannen van aanpak gemaakt, waarin de interventies op groepsniveau
worden vastgesteld. Deze interventies worden in de groep uitgevoerd door de
leerkracht. De interventies worden besproken met de ib-er en de orthopedagoog in de
groepsbespreking.
Overgaan
Kinderen gaan over naar het volgende leerjaar indien zij in het jaar hebben laten zien dat
zij de leerstof beheersen, een goede werkhouding hebben en in sociaal opzicht goed
kunnen omgaan met de medeleerlingen en de leerkracht.
Uitgangspunten m.b.t. meer begaafde leerlingen
In het kader van adaptief onderwijs is snel signaleren essentieel om de juiste begeleiding
te kunnen bieden. In overleg met ouders, leerkracht en de interne begeleider worden
meer begaafde leerlingen begeleidt volgens een protocol waarin alle noodzakelijke
stappen zijn vastgelegd. Deze kinderen kunnen een aangepast leerprogramma krijgen,
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waardoor zij voldoende uitdagingen blijven krijgen in hun leeftijdsgroep. Dit kan ook
inhouden dat zij bv. de rekenlessen meedraaien in een hogere groep.
Vanaf groep 6, leerplein 2, bestaat de mogelijkheid om mee te draaien in de
Talentenklas (A²). In deze klas zitten leerlingen van alle basisscholen die vallen onder
Stichting Ante. De leerlingen van de talentenklas hebben dan gezamenlijk les op één van
de basisscholen. Zij krijgen hier les in o.a. wiskunde, filosofie en/of een extra vreemde taal.
De opdrachten nemen ze meestal weer mee naar hun eigen basisschool.
De leerlingen van de talentenklas uit groep 8, leerplein 3, hebben 1x per week les op het
Almere College.
De Talentenklas kent een eigen toelatingsprocedure. School en ouders leveren hiervoor
de benodigde aanmeldingsformulieren in en een commissie bekijkt op basis van een
aantal criteria welke kinderen wel/niet toegelaten worden. Daarbij gaat het om
aangemelde leerlingen van alle Ante leerlingen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.
Er is een beleidsplan ontwikkeld waarin het hele proces van signaleren en diagnosticeren
van mogelijke hoogbegaafdheid stap voor stap beschreven staat. Daarin maken wij
onderscheid tussen hoogbegaafden en begaafden. Mogelijke hoogbegaafde kinderen
hebben een voorsprong op alle leergebieden. Zij doorlopen het DHH (Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Hierin is er ook ruimte voor bevindingen van de
ouders van het kind. De begaafde leerlingen zijn kinderen die vaak op één gebied een
grote voorsprong hebben.
In het verleden zochten leerkrachten zelf extra opdrachten voor beide groepen kinderen.
Ook werd soms gekozen voor het overslaan van een groep of het overslaan van een
groep op één vakgebied. Wij kiezen op Het Wilgerijs nu voor het werken met “Levelwerk”,
ontwikkeld door Jan Kuipers. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Wij zetten deze methode in, voor deze kinderen, in de
leerpleinen 2 en 3. In leerplein 1 biedt de methode ‘Onderbouwd’ voldoende
mogelijkheden voor het meer- en hoogbegaafde kind. Daarnaast is voor de meer
begaafde kleuters de “slimme kleuterkist” aangeschaft.
Verdeeld over 4 periodes krijgen leerlingen werk wat ze zelf in moeten plannen. De tijd die
hiervoor beschikbaar is, krijgen de kinderen doordat ze hun werk compacten met behulp
van de routeboekjes van SLO.
Het niveau van het Levelwerk is hoog, zodat kinderen hun capaciteiten echt moeten
aanspreken. Dat is ook één van de pijlers waarop Levelwerk is ontwikkeld. Het begaafde
kind moet uitgedaagd worden en ook frustratiemomenten kennen. Hierdoor leren ze om
te gaan met tegenslagen en wordt hun doorzettingsvermogen op de proef gesteld.
De leerlingen lopen tegen momenten aan dat het niet gelijk lukt. Het is dan interessant
om te zien wat kinderen gaan ondernemen om tot een oplossing te komen. Het
ontwikkelaspect ‘Leren-leren’, wat deze kinderen veelal niet ervaren in het reguliere
schoolwerk en in hun opdrachten, krijgt in bij de Levelwerktaken duidelijk plaats.
Elke periode wordt ook afgesloten met een beoordeling, zodat het werken met Levelwerk
geen vrijblijvendheid wordt. Er worden eisen aan de kinderen gesteld en we nemen hun
werk en resultaat serieus. Zowel de leerlingen als de leerkracht vullen een evaluatie in en
in een kort eindgesprek worden deze met elkaar vergeleken.
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Dyslexie
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet (transitie jeugd) in werking getreden. Vanaf dat
moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en vergoeding van
alle jeugdhulp. Ook de behandeling van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie
(EED) gaat over naar gemeenten.
Er is in de afgelopen jaren het nodige veranderd wanneer het gaat om het vaststellen
van dyslexie.
Wanneer school, en u als ouders, nu het vermoeden hebben dat er misschien sprake zou
kunnen zijn van dyslexie bij uw kind, is het noodzakelijk dat er eerst een periode van
interventie ( 3 x 12 weken) opgestart wordt. Mocht in deze periode blijken dat de
leesvorderingen van uw kind niet verbeteren, dan kan er een dyslexie onderzoek
afgenomen worden.
Uw zorgverzekering vergoedt over het algemeen zo’n onderzoek mits u aan de criteria
voldoet die uw zorgverzekering stelt.
Na het vaststellen van het onderzoek kan de mate van dyslexie zo ernstig zijn, dat ook de
behandelingen hiervoor vergoed worden door uw zorgverzekeraar.
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit onderwerp dan kunt u altijd een afspraak maken met
de leerkracht van uw kind of de Intern Begeleider.
De sociaal-emotionele ontwikkeling
Een belangrijk en continu proces is de manier waarop wij onze leerlingen observeren met
het accent op het sociaal-emotionele aspect in hun ontwikkeling. In grote lijnen bepaalt
dat de benadering van de leerlingen. Er wordt o.a. middels de lessen uit de kanjertraining
aandacht gegeven aan het voorkomen van pesten en omgaan met pestgedrag.
Niet alleen leerkrachten, ook ouders hebben op dit vlak veel ervaring en met elkaar zal
uitwisseling van ideeën leiden tot de meest succesvolle benadering op dat moment.
In onze rapportage doen wij verslag van de ontwikkeling van het kind op de volgende
aspecten: sociaal gedrag, ten opzichte van de leerlingen en de leerkracht, het leer- en
taakgedrag en het persoonlijke gedrag.
Ook in onze Kanjerlessen komen deze aspecten terug, zodat het niet alleen bij observeren
blijft, maar we ook structureel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling werken (zie het vak
sociale vaardigheden).
Passend Onderwijs
M.i.v. het schooljaar 2014-2015 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. De kern van
Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder
kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die
extra zorg nodig hebben, als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning
onderwijs volgen. Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig,
vandaar de naam.
Wat zijn de uitgangspunten?
Op het leveren van maatwerk zal niemand tegen zijn. Maar het is natuurlijk wel de vraag,
wat daar straks onder wordt verstaan en onder welke voorwaarden Passend Onderwijs zal
worden gerealiseerd. Het kabinet heeft daarom een ontwikkelingskader opgesteld dat
bestaat uit de volgende uitgangspunten:
o
o

Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden
afgestemd op de behoeften van elk kind afzonderlijk.
Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen
schoolbestuur en ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden
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o
o
o
o

van het kind het meest tot zijn recht kunnen komen. Dat kan zowel binnen het
regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar tussenvormen zijn ook mogelijk.
De kwaliteit van het onderwijs goed moet zijn, zodat ouders erop kunnen
vertrouwen dat het onderwijs van goede kwaliteit is.
Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te
realiseren.
Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg voor kinderen die ondersteuning
nodig hebben moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
Het proces van indicatiestelling moet minder bureaucratisch en moet meer
handelingsgericht zijn. Dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op de
volgende vraag: wat willen we met deze leerling bereiken in het onderwijs en wat is
daarvoor nodig?

Interne begeleiding
Een intern begeleider beweegt mee met de ontwikkelingen in het onderwijs om een
relevante rol te blijven spelen in de school. De kwaliteitszorg binnen de school is mede
een verantwoordelijkheid van de intern begeleider. De leerkracht heeft de regie van
zijn/haar eigen groep en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind. De taken
van een intern begeleider van de school zijn o.a.:
o
Ondersteunen bij de vertaling van de schoolvisie van het team en de
leerkracht naar het praktisch handelen in de onderwijssetting
o
Organiseert een meer horizontale ondersteuning van de leerkrachten
(groepsbespreking, bouwoverleg, schoolbesprekingen, ondersteuningsteam)
o
Werkt meer preventief aan de ontwikkelingen van de school en
teamleden en minder met onderwijszorg en leerlingen die uitvallen
(curatief)
o
Ondersteunt de teamleden en –groepen om de ontwikkeling van het
onderwijs te verbeteren en te vernieuwen (faciliterend innoveren)
o
Samen met de directie de kwaliteitszorg bewaken, als een
ontwikkelfunctie voor het uitwerken van de school – en onderwijsvisie.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Het taalproject V.V.E. is een samenwerking tussen de IJsselgroep (schoolbegeleidingsdienst), de gemeente Dronten, de peuterspeelzaal en Het Wilgerijs. Tot de
doelgroep van Voor- en Vroegschoolse Educatie behoren kinderen van 2 tot 6 jaar. Er
wordt in dit project gewerkt aan taal- en woordenschatontwikkeling.
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden
op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt
dit via het consultatiebureau. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen in groep
1 en 2 van de basisschool, die aan bepaalde criteria voldoen, zoals een taalachterstand.
De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Er zijn diverse
programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook
aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op Het Wilgerijs hebben
wij er voor gekozen, om alle kinderen binnen ons reguliere aanbod van “Onderbouwd” te
laten vallen. Aanvullend maken gebruik van “praten met Pim”, dit is een aanvullend
woordenschat pakket dat gebruikt kan worden naast de methode. Daarnaast zetten we
het digitale programma Bereslim in, dit wordt aangeboden door de Flevomeer
bibliotheek en heeft als doel bevordering van woordenschat en taalbegrip.
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Overige activiteiten in het kader van Voor- en vroegschoolse educatie:
- 1 x per schooljaar overleg met de leidsters van peuterspeelzaal Takkie. Hier wordt
de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en de bassischool besproken.
- regelmatig overleg met de ouder intermediair van Kinderopvang Dronten. Samen
bereiden we de koffie ochtenden voor.
- 6 x per schooljaar een koffieochtend voor VVE ouders om het komende thema en
de bijzonderheden op school te bespreken. Wisselend schuiven de leerkrachten uit
groep 1-2 hierbij aan.

________________________________________________________________________
Schoolgids 2019 – 2020

SWS Het Wilgerijs: “Kansrijk onderwijs”

37

10

________________________________________________________________________
Schoolgids 2019 – 2020

SWS Het Wilgerijs: “Kansrijk onderwijs”

38

10. De ontwikkeling van ons onderwijs
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs op onze school
De maatschappij
Net als de maatschappij, blijft ook het onderwijs steeds in beweging.
Het thema van de laatste jaren is: meer ondersteuning en begeleiding voor kinderen in de
basisschool en minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Dit proces begon als
Weer Samen Naar School (WSNS) en is nu actueel onder de noemer “Passend onderwijs”.
Dit heeft consequenties voor de leerkrachten en voor de organisatie.
Voor de leerkrachten betekent het dat zij de leerlingen steeds individueler moeten
behandelen en dus steeds specialistischer in de begeleiding moeten worden. Resultaat
gericht werken eist van iedere leerkracht veel didactische, pedagogische en
organisatorische vaardigheden: het is de leerkracht die er toe doet!
Scholing en studiedagen staan dan ook jaarlijks op ons programma. Individueler lesgeven
betekent ook nog beter kijken naar kinderen en geregeld overleg met ouders. Daardoor
ontstaan extra hulp en/of aparte programma’s. Om dit proces te begeleiden is de functie
van Intern Begeleider onmisbaar.
De opvoeding
Een snel veranderende maatschappij brengt ook een ander opvoedingspatroon met zich
mee. Als we o.a. denken aan éénoudergezinnen, aan werkende ouders, aan de invloed
van radio, tv en de computer, dan zijn de veranderingen duidelijk. Kinderen leren nu
anders, dan wij vroeger.
Wij moeten daar mee leren omgaan en daar op inspelen en dat betekent vaak ook
aanpassen aan deze gewijzigde/veranderde omstandigheden.
Nieuwe methoden, vakgebieden en ontwikkelingen
Ook nieuwe methodieken en soms zelfs nieuwe vakgebieden zorgen mede voor
ontwikkeling van het onderwijs in de school. Pennenstreken, Engelse taal, het werken met
I-pads en chromebooks, de wereldorienterende methode van BLINK en de nieuwste versie
van V(eilig) L(eren) L(ezen) in groep 3 zijn daar voorbeelden van.
Daarnaast zijn na verloop van tijd gebruikte methoden afgeschreven of verouderd en
moeten daardoor vervangen worden.
Welke ontwikkelingen zijn er geweest het schooljaar 2018-2019
o Ontwikkeling beleidsplan voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid &
partnerschap. (Organisatie van ouderpanels en activiteiten waarbij ouders een
duidelijke rol dan wel uitnodiging krijgen)
o Invoering EDI (Effectief Direct Instructiemodel)
o Start en ontwikkeling van het TOM onderwijs op Het Wilgerijs
o De kracht van feedback
o Inzet van passende ICT-middelen voor de kinderen (chromebooks in leerplein 2 en
3, I-pads in leerplein 1)

Welke ontwikkelingen staan er gepland voor het schooljaar 2019-2020
o De bovengenoemde items krijgen meer diepgang (volgende ontwikkelfase)
o Doorontwikkeling van het vergroten van de ouderbetrokkenheid/ partnerschap
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o Vervolg van inzet van de 4-jaarlijkse cyclusmeting met behulp van de kaarten van
het WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten)
Onderwijsresultaten
De inspectie van het onderwijs heeft in schooljaar 2018-2019 haar vierjaarlijkse
onderzoek op bestuursniveau uitgevoerd. Alle scholen van stichting Ante hebben
hiervoor hun beleid en uitvoering hiervan moeten presenteren. De inspectie heeft zes
scholen van Ante bezocht. Bij dit bezoek doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit
van het onderwijs door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het
gaat hierbij om kernindicatoren die betrekking hebben op kwaliteitszorg,
leerstofaanbod, onderwijstijd, onderwijsleerproces (pedagogisch handelen, didactisch
handelen, afstemming, actieve rol leerlingen), sfeer, leerlingenzorg en opbrengsten.
Het Wilgerijs is, op basis van de presentatie, niet bezocht.
Op Het Wilgerijs komen alle kernindicatoren van goed onderwijs die tijdens dit periodiek
kwaliteitsonderzoek zijn onderzocht in voldoende mate voor.
Uitstroom naar het vervolgonderwijs
Het voortgezet onderwijs stuurt een aantal jaren lang de rapportcijfers van onze oud
leerlingen naar onze basisschool. Dit zijn voor ons interessante gegevens, aangezien we
op deze manier kunnen zien of onze advisering juist was. Uit de cijfers blijkt dat in bijna
alle gevallen zo te zijn.
VWO:
HAVO:
MAVO:
KBL:

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

Eindtoets groep 8.
Cijfers zeggen trouwens niet alles over de kwaliteit van het onderwijs, want de
resultaten van de leerlingen hangen mede af van de achtergrond van de leerlingen
en hun talenten.
Op Het Wilgerijs nemen we sinds april 2015 de “IEP eindtoets groep 8” af, dat is één van
de drie goedgekeurde toetsen door de inspectie. Deze toets hanteert andere
normeringstabellen.
Resultaten eindtoets groep 8 afgelopen 5 jaren
Schooljaar
Landelijk
Het
gemiddelde
Wilgerijs
2014-2015
535,9
536,6
2015-2016
80
74
2016-2017
78
77
2017 - 2018 82,4
82,4
2018-2019
81,1
71,3
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11. De ouders op Het Wilgerijs
Het belang van de ouderbetrokkenheid
Zoals u in de voorgaande hoofdstukken heeft kunnen lezen, is in onze visie de rol van de
ouders/verzorgers van groot belang voor een goed verlopende basisschooltijd van het
kind. Vanaf het moment dat u op zoek gaat naar de meest geschikte school tot het
moment waarop uw kind het voortgezet onderwijs gaat volgen, zijn er veel momenten
geweest waar wij elkaar tegenkomen. Er moet dan wel sprake zijn van een onderlinge
band. Belangrijk daarbij is de actieve rol van ouders in die jaren: laat uw gezicht zien,
begeleid kinderen uit de klas bij activiteiten en bespreek situaties waarover u zich zorgen
maakt. Laat ook van tijd tot tijd weten dat u gelukkig bent met de manier waarop wij als
school het onderwijs voor uw kind verzorgen. Wat eigenlijk overbodig zou moeten zijn is
het advies om de problemen, vragen of kanttekeningen te bespreken met degene die
het aangaat: de groepsleerkracht, de directie en ook de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad.
Informatievoorzieningen aan de ouders
Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle ouders “omgekeerde
oudergesprekken”. Het doel hiervan is kennismaken met de leerkracht en het bespreken
van uw kind; wat heeft hij of zij in uw ogen nodig van een leerkracht om te kunnen
ontwikkelen?
Voor ouders van kleuters die later in het schooljaar instromen wordt er na ongeveer 3
weken een gesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt o.a. het intakeformulier van het
kind besproken.
Informatiebrieven
Iedere donderdag gaat er een informatiebrief uit. In deze brief vindt u alle zaken die de
school en dus u aan kunnen gaan. De informatiebrief sturen we via Parro en staat ook op
onze schoolsite. Indien u geen internet heeft kunt u de brief op papier ontvangen.
Website
Op de website van de school vindt u ook allerlei informatie. Op de website stelt iedere
groep zich voor. Op de Facebookpagina van Het Wilgerijs vindt u regelmatig een
weergave van diverse activiteiten.
Contact en overleg
Alle kinderen ontvangen 2 keer per jaar een rapport met uitzondering van de 4-jarige
kleuters. De groepsleerkracht van deze kleuters geeft wel mondeling verslag van de
ontwikkeling, maar het kind krijgt geen schriftelijke rapportage mee naar huis.
De leerkracht maakt 3 keer per schooljaar een rapportage: bij de eerste keer (na 10
weken) wordt er geen schriftelijk verslag gedaan. De leerkracht kan, indien nodig, de
ouders uitnodigen voor een tussentijds gesprek. Ouders mogen op hun beurt aangeven of
zij in deze ronde een gesprek met de leerkracht willen hebben. Halverwege en op het
eind van het schooljaar krijgen de kinderen het rapport uitgereikt. Uitzondering op deze
regel zijn:
o groep 3: de kinderen worden allemaal in november besproken;
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groep 8: de ouders en kinderen krijgen in november een rapportgesprek en in
februari een gesprek over het advies naar het voortgezet onderwijs. Na de
eindtoets kan het resultaat aanleiding zijn voor een heroverweging van de school.
Hier is sprake van als de score van het kind hoger is dan het oorspronkelijke advies
van de school. Het laatste rapport wordt niet besproken.
Wij willen benadrukken dat buiten deze "vaste" rapportage om, er altijd de gelegenheid
bestaat om op initiatief van de leerkracht en/of de ouders met de leerkracht in gesprek te
gaan over uw kind.
De kinderen vanaf groep 6 zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de rapportgesprekken.
o

Oudertevredenheidlijst
Wij vinden het belangrijk u te bevragen over aspecten die met het onderwijs op Het
Wilgerijs te maken hebben. Regelmatig worden ouders gevraagd deze lijst of een
gedeelte ervan digitaal in te vullen.
De uitkomsten van de evaluaties worden in de infobrieven en/of op de website vermeld.
Thema-avond
Op deze avond verzorgen ouderraad en team een avond over een thema dat leeft
binnen de school en dat we de moeite waard vinden om met u te bespreken. Het kan
natuurlijk ook een thema zijn welke op het moment een relevante connectie heeft met de
ontwikkeling(en) in de school. De thema-avond is natuurlijk veel luisteren, maar wij
proberen altijd een aantal momenten in te plannen waarop van u ook een actieve
bijdrage wordt verwacht.
Afscheidsavond groep 8
Om het laatste jaar op de basisschool goed af te sluiten organiseren wij op maandag in
de laatste schoolweek een afscheidsavond voor de schoolverlaters en hun ouders. Onder
het genot van een drankje en hapje is er voor ouders en leerkrachten alle tijd om herinneringen op te halen. Deze avond is namelijk ook voor veel ouders het afscheid van de
basisschooltijd zodra de jongste van de kinderen groep 8 heeft afgerond.
Informele contacten
De informele contacten zijn van belang voor ouders en leerkrachten. Deze contacten
vinden plaats bij het brengen en ophalen van kinderen. Op leerplein 1 (en aan de start
van groep 3 in leerplein 2) worden de kinderen door de ouders in de klas gebracht. Denkt
u daarbij aan de eerste bel en de tweede bel: bij de 2e bel moeten de lessen beginnen.
Ouderraad

________________________________________________________________________
Schoolgids 2019 – 2020

SWS Het Wilgerijs: “Kansrijk onderwijs”

43

De taken van de ouderraad bestaan uit:
o het onderhouden en bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid van
de ouders voor de school;
o de ouders bekend maken met het huidige onderwijs en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs waarvoor zij geïnteresseerd dienen te worden;
o het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding
verlenen van medewerking aan schoolse activiteiten;
o de belangen van de school voor te staan bij het bevoegd gezag;
o het bevoegd gezag en de leden van de inspectie alle gewenste inlichtingen
te verstrekken;
o het onderhouden van contacten met andere scholen en instellingen.
(uit: "Reglement van de ouderraad", art.1)
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft de volgende taken:
o bevorderen, naar vermogen, van de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school
o in het algemeen te waken tegen discriminatie en in het bijzonder de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen in de school.
(uit: "Reglement voor de medezeggenschapsraad", art.22)
Onze medezeggenschapsraad is samengesteld uit 2 ouders en 2 leden van het personeel. Dit houdt in de praktijk in dat tijdens de vergadering van de MR alle aangelegenheden betreffende de school worden besproken. De vergaderingen worden in
de regel eens in de 6 á 8 weken gehouden.
De medezeggenschapsraad wordt in ieder geval één maal per schooljaar uitgenodigd door de bovenschoolse directeur voor het bespreken van MR-zaken.
De MR heeft een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke MR, die de belangen
van alle openbare en samenwerkingsscholen behartigt.
Jaarlijkse ouderbijdrage en bedragen kamp, kleuterfeest en excursies
De ouderbijdrage is het afgelopen jaar vastgesteld op € 15,00 per gezin en € 10,00
per kind, tenzij uw kind na 31 januari op school komt, dan wordt het bedrag minder.
Een gezin met 2 kinderen op onze school betaalt dus € 35,00 totaal. Deze
ouderbijdrage is niet verplicht, het heeft geen consequenties voor uw kind als u deze
niet betaald. Maar dankzij dit geld kan de ouderraad een aantal activiteiten op
school financieel ondersteunen. U moet hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst,
sportactiviteiten en het pannenkoekenfeest. Vanaf groep 3 vragen we een vrijwillige
excursiebijdrage van € 5,00. Deze bijdrage wordt gebruikt voor excursies die de
kinderen vanaf groep 3 maken.
Vaststelling van deze bedragen vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de
ouderraad, eind september.
Voor het kleuterfeest en de kampdagen zal een aparte bijdrage gevraagd worden,
deze bijdrage is wel verplicht.
De bedragen voor deze activiteiten zijn:
Kleuterfeest leerplein 1

€ 5,00
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kamp leerplein 2
kamp leerplein 3
excursiebijdrage
ouderbijdrage

€ 35,00
€ 55,00
€ 5,00
€ 25,00

Deze bedragen kunt u zowel in één keer betalen als in termijnen. De brief omtrent
de ouderbijdrage gaat mee in het najaar van het betreffende schooljaar, de brief
omtrent de kamp/kleuterfeest betaling komt in augustus/september.

Ouderhulp bij activiteiten op school
Er wordt regelmatig een oproep gedaan voor ouderhulp. Hoe meer ouders
reageren, hoe makkelijker het voor het team is om de diverse activiteiten uit te
kunnen voeren. Ook zal er, naarmate er méér ouders bereid zijn te assisteren, minder
vaak een beroep op dezelfde ouders gedaan hoeven worden.

Sinds schooljaar 2018-2019 hebben wij een (g)oudergids op school. Hierin
verzamelen wij ouders die, vanuit hun persoonlijk ervaring en
werkzaamheden, wellicht ingezet kunnen worden voor een gastles(sen).
Bij een aantal vakgebieden (lezen, handvaardigheid) kan het van belang zijn dat
ouders een ondersteunende taak vervullen. Wij gaan overigens van het standpunt
uit dat alle onderwijsinhoudelijke activiteiten niet afhankelijk worden gemaakt van
de inzet van de ouders.
Vervoer
Regelmatig gaan groepen van onze school op pad: bij sportactiviteiten, excursies,
kampdagen, kleuterfeest en theaterbezoek. Om tijdens dit vervoer de veiligheid van
leerlingen en begeleiders zo optimaal mogelijk te verzorgen zijn er afspraken
gemaakt. Deze afspraken betreffen de momenten voorafgaand aan de uitstapjes,
zoals het bekend zijn met de route. Ook tijdens de ritten met de auto (leerlingen in
de gordels), op de fiets (leerlingen dragen felgekleurde hesjes) of te voet. Ook over
wat te doen als het niet volgens plan verloopt, bijv. bij pech.
Door vooraf de tijd te nemen om de afspraken door te nemen zijn wij er van overtuigd dat het verantwoord is om met een groep kinderen op pad te gaan.
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12. Overblijven op Het Wilgerijs
Op school is er de mogelijkheid om kinderen te laten overblijven. Onder toezicht van
een aantal ouders lunchen de kinderen in het speellokaal en het handvaardigheid
lokaal. De overblijfouders werken als een goed team samen en benaderen de
kinderen consequent, gestructureerd en met enthousiasme. De eindverantwoording
van de overblijf ligt bij de school. De kinderen houden zich tijdens het overblijven
aan de schoolregels en het overblijfreglement. Wanneer de overblijfouders
problemen hebben met kinderen dan zullen zij dit in overleg met het kind en zo
nodig de leerkrachten of de directie proberen op te lossen. Bij blijvende problemen
wordt contact opgenomen met de ouders. Bij calamiteiten kan een tijdelijke
verwijdering van de overblijf tot de mogelijkheid behoren. Het aanmelden van kind(eren) moet door de ouders zelf gedaan worden. Vaste overblijvers krijgen per jaar
een
inschrijfformulier
mee.
Aanmelden
kan
ook
via
de
mail,
overblijfwilgerijs@gmail.com
Incidentele overblijf kan aangegeven worden op een intekenlijst, die geldig is voor
de daaropvolgende week.
Deze lijst hangt in de hal op het prikbord. Alleen in geval van nood kunt u het
overblijven telefonisch melden via school. Voor incidentele overblijf maken we
gebruik van een strippenkaart. Deze kost € 12,00 voor 5, € 20,00 voor 15 en € 35,00
voor 20 keer overblijven.
Betaling van overblijf vindt uitsluitend via overmaking op bankrekeningnummer
plaats. Zowel de vaste bedragen als de strippenkaart. Het rekeningnummer van de
overblijfcommissie is NL34INGB0006745370.
Bij verhindering wordt u dringend verzocht uw kind af te melden bij de overblijfdienst.
Op jaarbasis zijn de volgende betalingen, voor de vaste overblijf, per kind te
betalen:
1 dag per week
€ 52,50
2 dagen per week €105,00
3 dagen per week €157,50
Afspraken m.b.t. de overblijf
Om 12.00 uur gaan de kinderen naar de overblijfruimte, indien nodig gaan ze eerst
naar de WC. Er wordt gegeten in het speellokaal en het handvaardigheidslokaal. Er
gelden zoveel mogelijk dezelfde regels. Op de hava tafels komen plastic
tafelkleden. De tussendeur gaat tot 13.00 uur dicht, de buitendeuren aan de kant
van het plein gaan tussen 12.00 en 13.00.uur op slot.
o
o
o
o
o
o

Leerplein 2 en 3 gaan eerst naar buiten, leerplein 1 begint met eten
tassen en jassen meenemen naar de overblijfruimte; in de gang jas ophangen en de
schoenen uit doen
na een vakantie de luizenzak ook ( tot na de controle )
na het controleren van de aanwezigen gezamenlijk starten met eten.
tijdens het eten blijft iedereen zitten.
We blijven van andermans spullen en eten af
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

we eten ons brood, fruit en drinken op ( voor de slechte eters in ieder geval 1
boterham ) de slechte eters worden door de overblijfkrachten zoveel mogelijk
gestimuleerd. We vragen met nadruk om de kinderen een verantwoorde
lunch mee te geven
brood dat niet opgegeten wordt gaat mee terug naar huis
bij slecht weer spelen we binnen , in het speellokaal en in het hava lokaal
in de kast in de gang staan spelletjes en tekenspullen
er mag gespeeld worden met het kleine gymmateriaal ( hoepels, pionnen
e.d. ) niet met de spullen uit de kast
de rubber ringen zijn bedoeld om mee te rollen, stokken worden alleen
gebruikt om te bouwen
binnen doen we geen tikspelletjes, geen voetbal en gaan we niet rennen, dit
om te voorkomen dat kleine kinderen omver gelopen worden
als er klimtoestellen opgesteld staan voor kleutergym mag er op gespeeld
worden, maar geen tikkertje en niet op sokken i.v.m. uitglijden
de computers worden niet gebruikt
opruimen van het speelmateriaal ( binnen en buiten ) doen we met z’n allen,
in het buitenhok en in de kleedkamer mogen geen kinderen komen. De
overblijfouders controleren of het materiaal goed is opgeruimd.
als we naar buiten gaan, gaan we per groepje, de tassen worden
opgehangen in de gang bij de overblijfruimte
er blijft 1 overblijfouder binnen voor de kinderen die rustig willen tekenen, een
boekje willen lezen of een spelletje willen doen
we gaan eerst naar de w.c. voordat we naar buiten gaan, alleen de toiletten
bij de overblijfruimte worden gebruikt
we gebruiken alleen de zij ingang naast het hava lokaal om de school in en
uit te gaan, als je buiten bent ga je niet naar binnen zonder het te vragen
aan de overblijfouders

PLEINAFSPRAKEN
o karren en fietsen buiten zijn alleen voor de kleuters
o touwen zijn voor touwtjespringen, geen touwen op het klimrek en aan karren
vastmaken etc.
o iedereen blijft op het schoolplein,
o kinderen die om wat voor een reden ook van het plein af willen vragen
daarvoor eerst om toestemming
o we hebben respect voor elkaar en andermans eigendommen
o kinderen die niet overblijven komen vanaf 13.00 uur op het plein
o Als er regelmatig toch kinderen te vroeg zijn wordt dat door de overblijfouders
gemeld bij de groepsleerkrachten
We houden ons zoveel mogelijk aan deze afspraken. Moeilijkheden tussen kinderen
worden met de betrokkenen besproken en er wordt gezamenlijk een oplossing
gezocht. Mochten er tijdens het overblijven toch problemen ontstaan, dan wordt
met de betrokken leerkracht overleg gepleegd. En zo nodig een gesprek met de
directie en de ouders.
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13. Diverse zaken
Schoolverzekering
Als school gaan wij er vanuit dat iedereen voor zichzelf voldoende verzekerd is voor
ongevallen, medische voorzieningen enz. Toch gebeuren er tijdens of vlak voor en
na schooltijd wel eens ongelukjes die u via uw eigen verzekering niet volledig
vergoed krijgt. De school heeft daartoe een aanvullende verzekering voor alle
kinderen afgesloten. Dit betekent dat wat u via uw eigen verzekering niet vergoed
krijgt, via de schoolverzekering vergoed kan worden. Neem dus, indien nodig,
contact op met school. Deze aanvullende verzekering geldt niet voor materiële
schade (zoals bijv. een kapotte fiets), maar alleen voor medische en tandheelkundige hulp.
Verkeersveiligheid
Bij het brengen en halen van de kinderen is er vaak sprake van een onoverzichtelijke
situatie, met name bij de ingang van onze school aan de kant van de sportzaal en
Binkie. Auto's, fietsers en voetgangers komen vanuit alle hoeken van de wijk bijeen.
Om het zo te regelen dat de kans op ongelukken het kleinst is, verzoeken wij alle
chauffeurs om de auto's te parkeren bij het winkelcentrum of aan de zijkant van de
sportzaal, bij het speelveld.
Vanwege de verkeersveiligheid gebruiken we uitsluitend de ingangen aan de
pleinkant van de school. Ook adviseren we ouders zoveel mogelijk gebruik te maken
van het zebrapad.
Fietsen
Onze school staat midden in de wijk "Dronten-Zuid" en héél veel kinderen kunnen
dan ook lopend naar school komen. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen,
die aan de buitenkant of buiten de wijk wonen, op meer dan ongeveer 450 meter (=
5 à 7 minuten lopen) van school, én voor hen die direct na schooltijd op de fiets
naar bijv. de sportclub moeten.
Wij rekenen op uw medewerking en hopen zo vooral het "stallingprobleem" en alle
gevolgen van dien (bijv. schade) te voorkomen.
In de fietsenstalling vinden alle fietsen een plekje, zowel met dikke - als dunne
bandenmaten. Tijdens de pauzes blijven we uit de buurt van de fietsenstalling.
Schooltelevisie
Wij bekijken op het digibord met onze kinderen afleveringen en fragmenten die
aangeboden worden via methodes en via andere digitale kanalen, omdat de
onderwerpen prima aansluiten bij de leerstof die wij aanbieden.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden door de leerkrachten verzameld in de rood - blauwe
bak bij de keuken. Aan het eind van de week gaan ze in een zak en die bewaren
we nog een aantal weken in de toiletruimte voor gehandicapten.
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Kinderpostzegels
Jaarlijks doen we met de leerlingen van groep 8 mee aan de kinderpostzegelactie.
Mocht u hier als ouders bezwaar tegen hebben kunt u dit aangeven bij de
groepsleerkracht.

________________________________________________________________________ 51
Schoolgids 2019 – 2020

SWS Het Wilgerijs: “Kansrijk onderwijs”

14

________________________________________________________________________ 52
Schoolgids 2019 – 2020

SWS Het Wilgerijs: “Kansrijk onderwijs”

14. Regeling school- en vakantietijden
Schooltijden
Alle kinderen/groepen hebben gelijke schooltijden.
groep 1 t/m 8
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

ochtend

08.30 – 12.00

middag

13.05 - 15.15

ochtend

08.30 - 12.00

middag

13.05 - 15.15

ochtend

08.30 - 12.30

middag

vrij

ochtend

08.30 - 12.00

middag

13.05 - 15.15

ochtend

08.30 - 12.30

middag

vrij

* de bel zal om 08.20 en 13.00 uur gaan zodat wij de lessen kunnen starten om 08.30 en 13.05 uur;
* tijdens de middagpauze is het tot 13.00 uur(!) niet toegestaan op het plein te spelen: tot die tijd is het plein voor de
overblijvers onder toezicht van de overblijfouders!

Rooster gymtijden
Leerplein 1
Leerplein 2 en 3

Dagelijks bij slecht weer
Dinsdagochtend en
donderdagmiddag

Ochtendpauze
Leerplein 2 en 3 hebben van 10.15 -10.30 uur de ochtendpauze. Leerplein 1 speelt
ervoor of erna buiten. Tijdens het buitenspelen is er toezicht van leerkrachten.
Vakantierooster 2019 – 2020
Herfstvakantie

21 okt. t/m 25 okt.

Meivakantie

27 apr. t/m 8 mei

Kerstvakantie

23 dec. t/m 3 jan.

Hemelvaart

21 t/m 22 mei

Voorjaarsvakantie

17 febr. t/m 21 febr.

2e

1 juni

Goede vrijdag + Pasen

10+13 april

Zomervakantie

Pinksterdag

6 juli t/m 14 aug.

Absentie melden
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, verzoeken wij
u dit tijdig aan één van de leerkrachten door te geven. Als u dat telefonisch doet,
dan graag voor 9.00 uur. U kunt uw kind ook afmelden via Parro bij de leerkracht.
Zou uw kind die dag ook overblijven dan verzoeken wij u dat ook aan te geven, dan
zorgen wij dat de melding aan de overblijfouders wordt doorgegeven. Indien wij na
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9.00 uur nog niet hebben vernomen waar uw kind is, nemen we als school
(groepsleerkracht) contact met één van de ouders of de contactpersonen op.

Zieke leerlingen
Indien een leerling, door ziekte een langere tijd niet naar school kan komen, gaan
we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de
ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij maken we gebruik van een consulent
onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen, die opgenomen zijn in een
academisch ziekenhuis zijn dat consulenten van de educatieve voorziening. Voor
alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de IJsselgroep, de
onderwijsbegeleidingsdienst.
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor
goed onderwijs. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk dat de leerling in deze
situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet
weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel
mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Wij constateren dat regelmatig leerlingen die niet fit zijn toch naar school gebracht
worden. Als team hanteren wij de volgende criteria om leerlingen thuis te laten
blijven: koorts, overgeven en diarree. Zowel voor de zieke leerling als voor de rest van
de groep is het niet verstandig deze kinderen op school te hebben. Bij twijfel
hanteren wij de richtlijnen zoals ze door de GGD gegeven worden.
Extra verlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de
directeur of locatieleider van de school te worden voorgelegd. Dit verlof kan
worden verleend indien:
 Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders men alleen
buiten de schoolvakantie op vakantie kan gaan;
 Een naar waarheid ingevulde werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit
duidelijk blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is (denk
in dit verband aan seizoensarbeid, continuïteit bij bv. nutsvoorziening, openbaar
vervoer, ziekenhuis, politie, en brandweer).
Vakantieverlof mag:
 Eenmaal per schooljaar worden verleend;
 Niet langer duren dan 10 schooldagen;
 Niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen;
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf,
of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school
te worden overlegd. Géén gewichtige omstandigheden zijn bv. een tweede
vakantie, een lang weekend of één of meerdere dagen eerder met vakantie gaan
of later terug komen.
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Spreekuren
Wilt u een gesprek met een leerkracht of met de directie dan is een afspraak snel
gemaakt. Houdt u er rekening mee dat voor schooltijd er geen gelegenheid is om
problemen aan te kaarten, de 2e bel zal uw gesprek onderbreken en de kinderen
zitten in de klas te wachten op hun leerkracht.
Mobiele telefoons
Het is voor leerlingen op Het Wilgerijs niet noodzakelijk een mobiele telefoon bij zich
te hebben. Leerlingen die wel een telefoon meenemen leveren deze bij aanvang
van de school bij de leerkracht in, de verantwoording voor het toestel blijft bij de
ouders van de leerling.
In groep 8 wordt de smartphone soms gebruikt voor onderwijskundige activiteiten,
onder begeleiding van de groepsleerkracht is de telefoon dan wel toegestaan.
Schoolafspraken m.b.t. gebruik foto- en filmmateriaal van leerlingen
o Op het inschrijfformulier wordt ouders toestemming gevraagd of kinderen met
foto’s op facebook / website van Het Wilgerijs mogen staan.
o Aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgen alle leerlingen een brief mee
ter controle van de NAW gegevens. Op deze brief wordt vanaf schooljaar
2016-2017 ook de vraag gesteld of kinderen met foto’s op facebook / website
van Het Wilgerijs mogen staan. Als ouders aangeven dat hun kind niet
gefotografeerd mag worden gaat de leerkracht met hen in gesprek om vast
te stellen of het wel mag bij bijv. de schoolfotograaf.
o Leerkrachten houden bij schoolactiviteiten rekening met leerlingen die niet op
de foto / film mogen. Waar mogelijk geven zij dit aan bij derden, het team
van Het Wilgerijs kan geen invloed uitoefenen op “fotografen” van buitenaf.
Bij buitenschoolse activiteiten waar alleen Het Wilgerijs aanwezig is wordt met
de schoolafspraken rekening gehouden. Bij door school georganiseerde
activiteiten waarbij foto’s gemaakt worden geeft de leerkracht door welke
leerling niet gefotografeerd mag worden. Deze kinderen krijgen evt. een
duidelijk kenmerk, bijvoorbeeld een hesje, zodat de “fotograaf” kan zien om
welk kind het gaat.
o Leerkrachten geven bij de overdracht naar de volgende groep aan welke
kinderen niet op de foto / film mogen.
o Als wij vanuit school foto’s / filmpjes maken van activiteiten fotograferen we
alleen groepjes kinderen vanaf enige afstand. Wij fotograferen geen
individuele kinderen in close up.
o Tijdens de planning van het nieuwe schooljaar bespreekt het team jaarlijks
van welke activiteiten we foto’s delen via website en / of facebook.
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15. Onze relaties met instellingen ten behoeve van ons onderwijs
Ondersteuningsteam, IJsselgroep, logopedie
Het komt nog wel eens voor dat de leerkracht merkt dat één van de aan haar/zijn
zorg toevertrouwde kinderen achterblijft met de leer vorderingen en/of sociaal –
emotionele ontwikkeling. Dit kan al heel vlug gebeuren, in de groepen van de onderbouw (kleuters), maar ook in de hogere groepen. In zo'n geval spreekt de leerkracht allereerst uiteraard zijn zorg uit naar de ouders. Vaak wordt dan afgesproken
meer ondersteuning aan deze leerling te geven, met als gevolg verbetering van de
leerprestaties. Wanneer dit niet gebeurt kan de leerkracht met de ouders praten
over een aanmelding bij het ondersteuningsteam. In het zorgteam zitten standaard;
een orthopedagoog van de IJsselgroep en de Praktijkondersteuner Jeugd
Huisartsen. Deze laatste kan een verschillend persoon zijn afhankelijk van welke
huisarts ouders hebben. Daarnaast is het mogelijk om afhankelijk van het probleem
andere deskundigen te laten aanschuiven.
Vanaf schooljaar 2015-2016 heeft Het Wilgerijs de beschikking over Sterk in de Klas
(Evelien Heijboer) en daar waar mogelijk zal ook haar expertise gevraagd worden.
Op pagina 58 kunt u meer informatie over Sterk in de Klas lezen.
Wanneer ouders en leerkracht hebben besloten de leerling aan te melden bij het
ondersteuningsteam wordt door leerkracht en ouders een aanmeldingsformulier ingevuld: hierin worden de persoonlijke gegevens van de leerling vermeld en de aard
van het probleem omschreven: dit kan een leerprobleem zijn, maar ook kan het
gedrag van de leerling mede een reden zijn voor de aanmelding. De ouders wordt
verzocht schriftelijk toestemming voor de aanmelding te geven.
Na de aanmelding zal de Intern Begeleider in overleg met de betrokken partijen een
datum prikken waarop allen worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. In
dit gesprek wordt met alle partijen gekeken welke hulp uw kind nodig heeft en hoe
die te realiseren. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Alle betrokken, ook U
als ouder, ontvangt een verslag.
Mocht in het gesprek worden besloten tot een onderzoek door de IJsselgroep dan
dienen hiervoor weer andere aanmeldingsformulieren ingevuld te worden.
De ouders ontvangen als eerste de uitslagen van het onderzoek. Daarna krijgt de
school de uitslag pas te zien. De school heeft echter wel altijd het recht om de
uitslag te zien, ook omdat zij de opdrachtgever is en zij het onderzoek financiert.
Naar aanleiding van het onderzoek vinden gesprekken plaats en kan een bepaald
handelingsplan worden opgezet.
De Meerpaal
Vanuit de Meerpaal krijgen wij elk jaar een aanbod van een aantal
schoolvoorstellingen voor kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Waar
mogelijk plannen wij deze in naast de “Culturele Haven”(zie pag. 22).
Openbare Bibliotheek Dronten en schoolbibliotheek
Bij het uitvoeren van projecten is het voor de leerkracht van belang veel materiaal
ter beschikking te hebben. De bibliotheek heeft een voorziening waar wij vaak
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gebruik van maken: zij verzamelen alle lees- en educatieve boeken rond een
bepaald thema. De bibliotheek geeft zelf een aanbod, de Kinderboekenweek,
maar de school kan ook verzoeken indienen. Tevens verzorgen zij rondleidingen
voor de kinderen uit leerplein 2 en groep 6 vanuit leerplein 3. Daarnaast doen we
mee met het ‘dBosproject. Dit project is een educatieve aanpak voor het
basisonderwijs, dat zich richt op een aantoonbare verbetering van het lezen, de
leesbevordering, informatie- en mediavaardigheden.
Wij hebben op Het Wilgerijs een speciale leescoördinator, omdat wij vinden dat
lezen belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Zij heeft de contacten met de
bibliotheek en schaft boeken voor onze eigen schoolbibliotheek aan. We proberen
dan ook steeds onze eigen schoolbibliotheek te voorzien van de nieuwste boeken.
Dit mogen tegenwoordig ook stripboeken en luisterboeken zijn.
Kinderopvang Dronten
Met kinderopvang Dronten heeft de Stichting Antebasisscholen een convenant
afgesloten. We werken goed samen met hen en zij dragen zorg voor de opvang
voor en na schooltijd (Binkie). Ook de peuterzaal (Takkie) valt onder hen. Zij zorgen
ook voor de opvang van uw kind(eren) als de school een studiedag heeft. Dit
moeten de ouders wel tijdig aangeven. Sinds 2009 hebben we de buitenschoolse
opvang (BSO) ook binnen Het Wilgerijs. Zij gebruiken o.a. het handvaardigheid lokaal
en de speelzaal van de school. Dit is ideaal voor de kinderen, want ze blijven binnen
één gebouw. Ook het schoolplein wordt natuurlijk na schooltijd gebruikt door de
BSO.
Sterk in de Klas op Het Wilgerijs
We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren
Binnen ‘Het Wilgerijs’ ben ik het gezicht van het programma ‘Sterk in de Klas’. Sterk in
de klas is het preventieve programma wat op basisscholen in de gemeente Dronten
draait. Binnen de school ben ik aanwezig om kinderen, ouders en leerkrachten te
ondersteunen bij een hulpvraag en waar mogelijk is op te lossen. Dit kan zowel
individueel als groepsgewijs zijn. Heeft u of uw kind behoefte aan begeleiding
rondom zijn of haar gedrag, zoals leren omgaan met eigen emoties, verwerking van
scheiding, pestgedrag, weinig zelfvertrouwen, of bijvoorbeeld faalangst? Sterk in de
Klas biedt inzicht in gedrag, levert handvatten om hiermee om te gaan en laat uw
kind positiever door het leven gaan.
Hoe kunt u mij bereiken?:
Mijn vaste dag is de dinsdag. Ook via de IB-er, Marloes de Vries of de leerkracht van
uw kind kunt u mij bereiken.
De deur staat open voor een gesprek, voel je welkom!
Hartelijke groet,
Jannie Vahl of Evelien Heijboer
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Sterk in de Klas
Triade Flevoland
Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
Als ouder of verzorger wilt u het goed doen voor uw kind(eren), maar soms heeft u
misschien ook vragen over de opvoeding. U kunt dan altijd terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en
opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is helpt het CJG bij het
zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. U
kunt er met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld over:
o veilig internet
o gezondheid
o omgaan met verdriet
o moeilijk gedrag
o groei en ontwikkeling
Onze school werkt nauw samen met het CJG om ouders en kinderen met vragen zo
snel mogelijk te helpen. Dat hoeft niet altijd om iets heel moeilijks te gaan, ook
“kleine” vragen zijn welkom bij het CJG!
U kunt het CJG bereiken via:
o www.cjgdronten.nl, hier vindt u al heel veel informatie. U kunt hier ook een
persoonlijke vraag stellen via het contactformulier;
o Tel. 0321-388 910 (24 u/dag, 7 dagen per week);
o CJG app voor iPhone en iPad;
Klachtenregeling Antebasisscholen
Klachtenprocedure:
Indien bij de ouders klachten leven over de school als geheel, de directie of de
leerkracht(en), dan zijn er verschillende mogelijkheden deze te uiten:
o
o
o
o

via de desbetreffende leerkracht
via de directie
via de MR
via de OR

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van
leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of
pesten.
Binnen het openbaar basisonderwijs kunnen zich situaties voordoen waar u als
ouders klachten over heeft. Het beleid van het bevoegd gezag is erop gericht
klachten serieus te nemen en problemen op te lossen en wel op de plaats waar ze
thuis horen.
Heeft u een klacht over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het
personeel dan dient u als volgt te handelen:
o

Gebeurtenissen met een leerling (bijvoorbeeld pesten, huiswerk, strafwerk):
bespreken met de groepsleerkracht, komen leerkracht en ouder niet tot een
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oplossing dan bespreken met de directeur. In vervolg hierop kan, indien nodig,
een gesprek worden gevoerd tussen ouder, leerkracht en directeur.
o

Klachten over leerkracht(en) (bijvoorbeeld reacties van leerkrachten naar ouders
en/of kinderen, rapporten): bespreken met de groepsleerkracht. Komen
leerkracht en ouder niet tot een oplossing dan bespreken met de directeur. In
vervolg hierop kan, indien nodig, een gesprek worden gevoerd tussen ouder,
leerkracht en directeur.

o

Klachten over het school- en/of onderwijsbeleid (bijvoorbeeld ouderbijdrage,
schoonmaak of pleinwacht): bespreken met de directeur. Afhankelijk van de
klacht wordt deze vervolgens besproken in de teamvergadering en/of de
Medezeggenschapsraad.

o

Geen oplossing van de klacht: bespreken met bevoegd gezag.

o

Klachten anders dan bovengenoemd (bijvoorbeeld over leerplicht, huisvesting):
bespreken met bevoegd gezag. Een klacht dient bij het bevoegd gezag
schriftelijk te worden ingediend. Indien nodig zal op verzoek van bevoegd gezag
om een mondelinge toelichting van de klacht worden verzocht. Het bevoegd
gezag dient binnen 14 dagen op de klacht te reageren.

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of schoolleiding
op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de
klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze regeling ligt
ter inzage op school.
Antebasisscholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) De
organisatie komt voort uit o.a. de Vereniging voor Openbare Scholen (VOS).
www.onderwijsgeschillen.nl
Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door JGZ (jeugdgezondheidszorg). Mevrouw Anneke Keizer bepaalt welke klacht er bij welke
vertrouwenspersoon terecht komt. Het telefoonnummer van JGZ is 088-0029920. Elke
school heeft een eigen contactpersoon die zaken, neergelegd bij de
vertrouwenspersoon van JGZ, bespreekt.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch
of fysiek geweld is het meldpunt van de vertrouwensinspecteur van de inspectie:
0900-1113111(lokaal tarief).
Op school zijn contactpersonen benoemd: de heer Bart Muller en mevrouw Karin
Torensma. Zij weten hoe de gang van zaken is bij een klacht. U kunt bij hen terecht
voor vragen betreffende klachten.
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16. Jaarplanning
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JAARPLANNING
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17. Namen en mailadressen
Naam
Saskia
Linschoten
Marloes de
Vries
Karin
Torensma
Kim
Kempenaar
Deborah
van Zetten
Bart Muller
Erwin van
der Land

Functie
Directeur

Groep

Mail
Directie.wilgerijs@ante.nl

Intern begeleider en
basisgroepsleerkracht

Leerplein 2B

Marloes.devries@ante.nl

Basisgroepsleerkracht
Basisgroepsleerkracht

Leerplein 1A
Leerplein 2A

Kim.kempenaar@ante.nl

Basisgroepsleerkracht

Leerplein 2A

Deborah.vanzetten@ante.nl

Basisgroepsleerkracht
Basisgroepsleerkracht

Leerplein 2B
Leerplein 3A

Bart.muller@ante.nl
Erwin.vanderland@ante.nl

karin.torensma@Antebasisscholen.nl
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Lisa de Vries
Saskia ter
Steeg
Marit
Porsinck
Evelien
Heijboer

Martin Man

Basisgroepsleerkracht
Basisgroepsleerkracht

Leerplein 3B
Leerplein 3B

Lisa.devries@ante.nl
Saskia.tersteeg@Antebasisscholen.nl

Onderwijsassistent

Alle
leerpleinen

Marit.porsinck@ante.nl

Sterk in de klas

eheyboer@triade-flevoland.nl

Vakleerkracht
gymnastiek
Conciërge

Tevens zijn er op SWS Het Wilgerijs PABO-studenten en stagiaires van de opleiding tot
onderwijsassistent.
Algemeen directeur Stichting Antebasisscholen
Geurt Morren
De Drieslag 30

tel. 385425

Ouderraad
Justus Buschman
Dirk Maurik
Angelique Alabasli
Sabrina Mohammed
Natasja Kocher
Patricia Taha
Meltem Kuczkowski

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Mailadres ouderraad: or@hetwilgerijs.nl

Medezeggenschapsraad
Jantine Oosting
Bart Muller

Voorzitter - ouder
GMR - personeelslid

Saskia ter Steeg
Erwin van der Land
Wendy Brandsma-Boekelaar

Personeelslid
Personeelslid
Ouder

Overblijf
Janny van Gelderen
Jantine Oosting
Mailadres
overblijfcommissie

coördinator
penningmeester
overblijfwilgerijs@gmail.com
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