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 Voorwoord 

De Wheemschool is een Protestants Christelijke basisschool waar kinderen en 

volwassenen samen een gemeenschap vormen. We werken er hard aan om elkaar 

echt te kennen en een goede relatie aan te gaan, zodat iedereen ruimte kan vinden 

om zijn/haar talenten te  ontwikkelen. 

In deze schoolgids vertellen we u meer over onze school. Zodat u bewust kunt kiezen 

voor een school waar niet zomaar lessen worden aangeboden, maar waar de 

leerkrachten, samen met de ouders, er echt voor gaan. Toegewijd, verbonden en 

ontspannen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Wheemschool 
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 De Wheemschool 

2.1 Geschiedenis van de school 

De Wheemschool is genoemd naar de wijk waarin de school staat. De grond van De 

Wheem was vroeger bezit van de Hervormde Gemeente van Voorthuizen. Aangezien 

onze school een hervormde signatuur heeft, was de keuze van de naam niet moeilijk. 

Wheem is in het Oudnederlands de naam voor een pastorie of het kerkelijk bezit. In 

beide gevallen was het een ontmoetingsplaats die het hart van een gemeenschap 

vormde. Wij willen met onze school ook zo’n ruimte zijn, om elkaar te ontmoeten als 

deel van een groep, die niet ophoudt te bestaan als uw kind de school weer verlaat. 

Historische gegevens: 

1956 Kleuterschool De Wigwam wordt gebouwd op de plek waar nu De Brink 

staat. 

1973 De Wheemschool wordt gebouwd op de huidige locatie. 

1978 De Wigwam krijgt een nieuw gebouw naast De Wheemschool. 

1985 De Wet Basisonderwijs maakt een einde aan ‘de kleuterschool’ en ‘de lagere 

school’. De Wigwam en de Wheemschool worden samengevoegd tot groep 

1 t/m 8.   

2001 De twee gebouwen worden door uitbreiding samengevoegd tot één 

gebouw. 

  2014            De oude lagere- en kleuterschool worden gesloopt en er wordt een nieuwe  

             Wheemschool gebouwd. In gebruik genomen op 05 november 2015 
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2.2 Situering van de school  

Er is een gebiedsverdeling tussen De Wheemschool en de Koningin Wilhelmina School. 

Deze is als volgt 

1. Grenzen van het voedingsgebied zijn: de as van de Rijksweg, Hoofdstraat, 

 Rembrandtstraat, Rubensstraat en Voorthuizerstraat.  

2. Gezinnen die voor het eerst kinderen aanmelden gaan bij voorkeur naar de  

  school in het voedingsgebied. 

3. Bij het aanmelden zijn ouders echter vrij om te kiezen op welke van beide  

  scholen zij hun kinderen willen inschrijven. 

4. Ouders die kinderen op één van de beide scholen hebben, of hebben gehad,  

  en die vervolgens verhuizen, worden niet gevraagd hun kind aan te melden 

  op de andere school. 

5. De gebiedsverdeling is gemaakt om erbij te helpen de kinderen zo goed 

  mogelijk te verdelen over beide scholen. Beide scholen werken samen en er 

  vindt onderwijs inhoudelijke afstemming plaats. Als u redenen hebt uw kind 

 aan te melden buiten de grenzen van het voedingsgebied gaan we daarover 

  graag met u in gesprek. 

2.3 Schoolgrootte 

Het leerlingenaantal op onze school blijft redelijk stabiel. Op 1 oktober 2017 hadden 

we 260 kinderen op onze school. We starten in het schooljaar 2018/2019 met 267 

leerlingen verdeeld over 11 groepen. We hebben een grote instroom van kleuters.  

Daarom starten we in januari 2019 met een vierde kleutergroep en werken we met 

12 groepen. 
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 Waar de school voor staat 

3.1 Onze identiteit 

Wat geloven wij? 

Wij geloven in de schepping van de wereld door God . 

Een wereld waarin alles een bedoeling heeft en de 

mens naar het beeld van God gemaakt is.  

We geloven in een wereld waarin mensen samenleven 

en relaties van hart tot hart aangaan. Mensen die met 

elkaar een gemeenschap vormen waarbinnen kinderen 

zich veilig voelen en kunnen opgroeien tot 

evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen.  

Wij zijn zuinig op de goede dingen die zo’n gemeenschap oplevert. We zijn ervan 

overtuigd dat er voortdurend ruimte voor verbetering is. Wij geloven in iedere dag 

een nieuwe kans voor ieder kind, zoals God ons iedere dag weer een nieuwe kans wil 

geven.  

Wat maakt ons boos? 

We zien een wereld waarin het ontbreekt aan echte verbinding. Mensen die voor 

zichzelf leven en zich verliezen in eindeloos presteren. 

We zien mensen die de competentie met anderen aangaan en die strijd soms ten 

koste van anderen willen winnen.  

We zien onderwijs waarin kinderen alleen worden beoordeeld op de cijfers die ze 

halen. Kinderen die minder presteren krijgen een stempel en worden al snel door 

andere kinderen met de nek aangekeken.  

Dus wat doen wij? 

Wij werken er aan je jezelf maximaal en ontspannen ontwikkelt. Niet alleen de 

cognitieve vaardigheden, maar ook sociaal emotioneel met ruimte voor je talenten. 

Het is ons doel dat je op school deel bent van een groep die er altijd voor je zal zijn. 

Een verbondenheid die niet ophoudt als jij van school gaat.  

Waarom kunnen we dat? 

Wij doen ons werk met aandacht en vasthoudendheid. Aandacht voor jou en voor 

details die er toe kunnen doen. 

Wij regelen onze zaken graag goed en houden van duidelijke afspraken. Op die 

manier organiseren we de rust om jou steeds het beste te geven dat we hebben. 

 

 

 

Waaraan herken je ons? Onze Kernwoorden zijn: 
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Toegewijd Verbonden Ontspannen 

 De toewijding aan onze school en aan uw kind blijkt uit ons streven voor alle 

kinderen op school zicht te krijgen op de individuele onderwijsbehoeften en 

te blijven zoeken naar een passend onderwijsaanbod.  

 We maken deel uit van het geheel. In de eerste plaats is er natuurlijk de 

verbinding van het kind met de eigen groep en de leerkracht. Daarachter 

bevindt zich een grotere groep van leerkrachten, ouders, mede- en oud-

leerlingen en andere betrokkenen. 

Op school werken we als collega’s samen, we vallen op elkaar terug en leren 

van en met elkaar. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en geven zo 

optimaal ruimte aan de mogelijkheden om je te ontwikkelen. 

It takes a village to raise a child… Er is een gemeenschap nodig om een kind 

op te laten groeien. 

 Samenwerken kan alleen als er ook ruimte is voor ontspanning. Alleen als 

kinderen en leerkrachten hun werk ontspannen kunnen doen, is er oog voor 

elkaar en voor de wereld om ons heen. 

Binnen de gemeenschap van onze school is er volop ruimte om na inspanning 

te ontspannen en ook de successen te vieren.  

Waaruit blijkt dat?  

 De kinderen voelen zich veilig en gewaardeerd. 

 De kinderen hebben verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en anderen. 

 De kinderen worden in toenemende mate zelfstandig, zodat ze weloverwogen 

keuzes kunnen maken. 

 De kinderen ontwikkelen zich verstandelijk, creatief, sociaal-emotioneel en 

lichamelijk. 

Grondslag 

De Wheemschool is een Protestants Christelijke Basisschool. De school valt onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen te 

Voorthuizen, dat twee scholen onder haar hoede heeft: 

De Koningin Wilhelmina School en De Wheemschool. De scholen werken nauw samen. 

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen wordt gevormd door beide 

directeuren van de scholen, die tevens bestuurder zijn. Er is een Raad van Toezicht, 

die toezicht houdt op het bestuur. Beide scholen hebben een Medezeggenschapsraad 

(MR), waarvan de leden ook zitting hebben in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). Deze is vanuit haar wettelijk de rol nauw betrokken 

bij het reilen en zeilen van de scholen. Er is een band met de Hervormde PKN 

Gemeente te Voorthuizen. In de statuten van de Stichting staat de relatie en 

onderlinge verhouding tussen beiden verwoord. Het onderwijs op de scholen is 

gebaseerd op de Bijbel als onfeilbaar Woord van God naar de opvatting van de Drie 

Formulieren van Enigheid. Er wordt gewerkt uit het geloof in de Here God. 
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3.2 Onze onderwijsvisie 

We voldoen aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen. Deze kunt u nalezen 
op  https://www.rijksoverheid.nl  
 
We werken in een nieuw gebouw waarin we inspelen op veranderende 

onderwijsprincipes. Er zijn multifunctionele ruimtes, geschikt voor passend onderwijs 

en nieuwe lesmethodes. Samen met BijdeHandjes bieden we nu integrale zorg voor 

kinderen van 0 tot 12 jaar. 

We gaan uit van het Unit-principe. De onder- midden en bovenbouw hebben een 

eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met 

tribunetrap. In de lokalen blijft de groepsleerkracht de verbindende factor voor de 

kinderen. Daarbuiten, op de leerpleinen, kunnen kinderen zelfstandig werken. Er is 

in de school ook veel ruimte voor kinderen die extra instructie nodig hebben of een 

rustige (stilte) plek om te kunnen werken. Indien nodig werken we 

groepsdoorbrekend.  

We kiezen voor duurzaamheid in de school door gebruik van led-verlichting en 

zonnepanelen. Milieubewustzijn bij de kinderen wordt steeds meer een onderdeel 

van ons lesprogramma. 

De inrichting van ons schoolplein daagt kinderen uit om te lekker te bewegen. Er is 

volop mogelijkheid voor sport en spel! 

Zo werken we doelgericht aan onze kernwaarden: 

Toegewijd - Verbonden - Ontspannen 

 

https://www.rijksoverheid.nl/
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3.3 Uitgangspunten 

Onderstaande uitgangspunten (Kanjertraining) hangen goed zichtbaar in de school en 

in de leslokalen. Deze uitgangspunten vormen, naast onze waarden, toegewijd, 

verbonden, ontspannen, de basis voor onze school-, plein- en klassenregels. 

 

1. We hebben respect voor God onszelf en anderen. 

2. We helpen elkaar. 

3. Wij vertrouwen elkaar. 

4. Wij lachen elkaar niet uit. 

5. Niemand speelt de baas. 

6. Niemand doet zielig. 
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 Onderwijs organisatorisch 

4.1 Aanmelden 

Als u uw kind wilt aanmelden, of meer informatie over onze school wilt, kunt u een 

afspraak maken met de directeur of met de onderbouwcoördinator. U maakt zo 

kennis met de school en u krijgt rondleiding. 

Op onze website www.wheemschool.nl kunt u een aanmeldingsformulier vinden. Na 

inlevering en verwerking van het formulier ontvangt u een bevestiging. De leerkracht 

neemt contact met u op om afspraken te maken over een kennismakingsmoment.  

Ook bij aanmelding van uw kind voor hoger leerjaar, maken we een afspraak om 

eerst te komen kennismaken met de groep en de leerkracht. 

4.2 Toelating van leerlingen  

Toegelaten tot de school worden leerlingen vanaf 4 jaar, waarvan de ouders 

verklaard hebben de grondslag van de school te respecteren. De directie beslist 

gewoonlijk namens het bevoegd gezag (het bestuur) over de toelating van leerlingen. 

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Doel is dat voor alle 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs 

wordt gerealiseerd. 

De nieuwe Wet passend onderwijs en de nieuwe zorgplicht betekenen niet dat de 

school verplicht is ieder kind een plek te geven op school. Scholen mogen een kind 

weigeren als het vol zit. En als een school aangeeft dat het echt niet kan zorgen voor 

passend onderwijs, dan kan een kind worden geweigerd.  

De school waar u uw kind heeft aangemeld heeft de verantwoordelijk om binnen het 

samenwerkingsverband een passende plek te regelen. De school moet dit doen in 

overleg met u als ouders. 

4.3 Schorsing en verwijdering van leerlingen    

Bij ernstig wangedrag van een leerling kan het voorkomen dat de directeur, in 

overleg met het bestuur, onmiddellijk moet optreden door de leerling tijdelijk te 

schorsen. Deze tijd moet worden benut om te zoeken naar een oplossing van het 

probleem. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, 

diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel. 

Verwijdering wordt toegepast bij ernstig wangedrag, zodanig dat het bestuur 

concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders/verzorgers) 

onherstelbaar verstoord is. 

Een beslissing tot schorsing of verwijdering wordt uiteraard met uiterste 

zorgvuldigheid genomen. 

http://www.wheemschool.nl/
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Het beleid voor toelating en verwijdering is vastgelegd in een document, dat op 

school in te zien is.  

4.4 ‘Jonge’ leerlingen – groep 1 en 2 

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons op school. Zo krijgt 

ieder kind de ruimte om het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te 

ontwikkelen.  

Het is belangrijk dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doormaken. Dit betekent dat het onderwijs afgestemd wordt op de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerling. 

Herfstleerlingen 

De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn 

geboren, hebben ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief 

korte (zeven en driekwart jaar) basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de 

groepen doorlopen. 

Voor alle herfstleerlingen geldt dat de overgang gebaseerd is op het aansluiten bij de 

ontwikkeling van de leerling. Dat kan betekenen dat het nodig is nog een extra jaar 

in de kleutergroep te blijven. 

Deze leerlingen worden altijd met groepsleerkracht, ouders en Intern Begeleider 

besproken bij de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3.   

 

4.5 Groepsindelingen  

De groepen worden elk jaar opnieuw zorgvuldig samengesteld. Het is niet 

vanzelfsprekend dat groepen jaarlijks in dezelfde samenstelling doorstromen. Soms is 

het beter om voor één of meerdere leerlingen de (parallel)groep te kiezen. Ook kan 

een combinatiegroep noodzakelijk zijn. 
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Bij het plaatsen van kinderen in een groep wordt zorgvuldig overlegd. De 

onderwijsbehoefte van uw kind en de aansluiting bij klasgenoten spelen daarbij een 

grote rol. Bij het plaatsen in een combinatiegroep kijken we ook naar de 

werkhouding van het kind (meer dan naar bijv. tempo of CITO-scores). 

Als u informatie over uw zoon of dochter heeft die van belang kan zijn bij de 

groepsindeling, horen wij dat graag! Uiteindelijk beslist de school over de plaatsing 

van uw kind.    

4.6 Digitale schoolborden en ICT 

Digitale schoolborden geven ons onbegrensde mogelijkheden om kinderen te blijven 

betrekken bij de lesstof. Door interactief onderwijs houden kinderen de aandacht 

beter vast. Daarom maken we gebruik van hulpmiddelen op het bord. Onze methodes 

hebben bijbehorende software, zodat de lesstof uit het boek ook op het bord te zien 

is. Antwoorden en oplossingen kunnen worden afgedekt en onthuld. Alle oefeningen 

kunnen worden opgeslagen, zodat op een later moment gemakkelijk herhalen of 

verlengde instructie mogelijk is. Zo komen we tegemoet aan kinderen die meer tijd 

nodig hebben om de lesstof te verwerken. Het digitaal schoolbord is een onmisbaar 

leermiddel geworden voor ons onderwijs. 

We maken gebruik van het web-based onderwijskundig beheerprogramma DeKlas.nu. 

Een kind moet zowel binnen als buiten het lokaal met ICT kunnen werken. Daarom 

beschikken we over 70 laptops/touchscreen. De laptops worden dagelijks gebruikt 

door kinderen die bezig zijn met het oefenen van lesstof. We maken gebruik van 

diverse oefensoftware. De kinderen trainen zelfstandig de tafels, oefenen met het 

automatiseren van woordjes van het spelling-woordpakket, werken aan een werkstuk 

of zoeken informatie op bijvoorbeeld www.jeugdbieb.nl. Om te leren om wijs met 

moderne media om te gaan kunnen kinderen spelenderwijs leren in Mediawijsland 

van de kidssite van www.kennisnet.nl.    

We werken aan een doorgaande leerlijn basisvaardigheden voor computergebruik en 

verantwoord mediagebruik voor alle leerlingen. Voor alle schoolvakken wordt de 

computer geïntegreerd met ons onderwijs. 

4.7 Zelfstandig werken en differentiatie 

Wij werken samen aan een toenemende zelfstandigheid van uw kind en werken 

volgens de principes van Handelings Gericht Werken. Dat begint al in groep 1 met het 

zelf dichtdoen van de jas en het bezoek aan de wc.  

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een houten blokje op tafel met daarop een rode 

stip (‘Nu niet storen!’) , een groene (‘Ik wil je best helpen’) of een vraagteken (‘Juf, 

als u zo even tijd voor me heeft…’) 

De leerkracht maakt een ronde door de klas, om eventuele vragen te beantwoorden.  

In de midden/bovenbouw werken kinderen aan de hand van weektaak zelfstandig 

verder. We gebruiken hiervoor Klasseplan. Ze hoeven niet te wachten op de rest, 

maar werken op eigen niveau verder (tempodifferentiatie of didactische 

http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.kennisnet.nl/


 

V e r b o n d e n   |   T o e g e w i j d   |   O n t s p a n n e n   Pagina 14
  

differentiatie). Ook wordt gebruik gemaakt van herhalings- en/of verdiepingsstof in 

de methodes.  

Door toenemende zelfstandigheid leren kinderen steeds meer zelf problemen op te 

lossen en gaan hierdoor beter nadenken en begrijpen. 

Zelfstandig werken binnen de groep zorgt ervoor dat de leerkracht tijd krijgt om 

kleine groepjes kinderen te helpen die nog moeite hebben met de lesstof en/of 

verdieping nodig hebben. 

Zo doen we al het mogelijke om de mogelijkheden en de talenten  van uw kind goed 

tot hun recht te laten komen.  

  

4.8 De klasinrichting 

Onze lokalen zijn zo ingericht dat kinderen zich veilig, plezierig en uitgedaagd voelen 

om aan het werk te gaan. Concreet betekent dit dat we aandacht besteden aan een 

gezellige, ordelijke en uitnodigende indruk. De inrichting van de muren met eigen 

werk van de leerlingen sluit aan bij de belevingswereld van onze leerlingen.  

 

In de kasten liggen de leermiddelen 

overzichtelijk en voor de kinderen 

toegankelijk opgeslagen.  

Er zijn vaste looproutes, zodat 

kinderen elkaar niet storen bij hun 

gang naar de kast of naar de kraan. De 

tafels zijn zo opgesteld dat de 

leerkracht de leerlingen kan zien en 

andersom.  

Er is een instructietafel om extra hulp aan een groepje kinderen te kunnen bieden. 

 

4.9 Het schoolgebouw 

In november 2015 is ons nieuwe gebouw geopend. Met dit gebouw spelen we in op 

veranderende onderwijs principes. Er zijn multifunctionele ruimtes, geschikt voor 

passend onderwijs en nieuwe lesmethodes. Samen met de BijdeHandjes bieden we 

integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12.  

Voor ons nieuwe gebouw zijn we uitgegaan van het Unit-principe. De onder-, midden- 

en bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de 

centrale ruimte met tribunetrap. In de lokalen blijft de groepsleerkracht de 

verbindende factor voor de kinderen. Daarbuiten, op de leerpleinen, kunnen 

kinderen zelfstandig werken. In de school is veel ruimte voor kinderen om tegemoet 

te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte en talenten van ieder kind. 

We kiezen voor duurzaamheid in de school door gebruik te maken van led-verlichting 

en zonnepanelen. Milieubewustzijn bij kinderen wordt steeds meer een onderdeel 

van ons lesprogramma. 
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De inrichting van het schoolplein daagt kinderen uit om lekker te bewegen. Er is 

volop mogelijkheid voor sport en spel! 

Zo werken we doelgericht aan onze kernwaarde: Toegewijd – Verbonden – 

Ontspannen. 

 

 

4.10 Tussen schoolse opvang (TSO) 

Het bestuur draagt de verantwoording voor de organisatie van het overblijven op 

school. De uitvoering daarvan is in handen gelegd van Christelijke Kinderopvang 

BijdeHandjes. 

Van 12.00 tot 13.00 uur worden de leerlingen die overblijven toevertrouwd aan 

overblijf medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de kinderen er de tijd voor nemen om 

te eten. Na het gezamenlijk afsluiten van de maaltijd kunnen de kinderen onder 

toezicht een spelletje doen of buiten spelen tot 13.00 uur. 

De meeste kinderen zullen om 12.00 uur naar huis gaan. Deze kinderen worden niet 

eerder dan 13.05 uur weer op school verwacht. De overblijfmedewerker draagt 

namelijk alleen zorg voor de overblijfkinderen en vanaf 13.05 uur gaat de pleinwacht 

van de leerkracht in. 
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 Onderwijs inhoudelijk 

5.1 Invulling van de onderwijstijd 

Elke groep heeft een lesrooster. Volgens dit lesrooster geven de leerkrachten 

onderwijs. Kleine afwijkingen zijn mogelijk. Wij dragen er zorg voor dat er voldoende 

tijd aan alle onderdelen van het onderwijs gegeven wordt. Hierbij zijn 

godsdienstonderwijs en de hoofdvakken, rekenen, Nederlandse taal en lezen, heel 

belangrijk. Aan deze vakken wordt vanaf groep 3 ruim de helft van de lestijd per 

week besteed. Inde groepen 1 en 2 is dat ook zo, maar minder herkenbaar omdat de 

vakken geïntegreerd gegeven worden. 

 

In de groepen 1 t/m 8 wordt in het totaal 7520 uur lesgegeven. Groep 1 krijgt 21 uur 

en de groepen 2 t/m 4 krijgen 23 ¼ uur les per week. In de groepen 5 t/m 8 is dit  

25½ uur. Op onze school betekent dit in groep 1 ruim 800 uren en aan de groepen  

2 t/m 4 ruim 900 uur onderwijs per schooljaar gegeven wordt. In de groepen  5 t/m 8 

krijgen de kinderen per jaar ongeveer 1000 uur. 

Verdeling van het gemiddeld aantal uren over de vakgebieden 

Het gaat hier om gemiddelden en kan per leerjaar variëren. 

Vak/ontwikkelingsgebied 

per groep 
1-2    3-8    

Godsdienstonderwijs 2.25    2.25    

Werken met ontw. materiaal 0.50        

Arbeid naar keuze 0.50        

Sociale redzaamheid/verkeer     0.50    

Nederlandse taal/lezen 3.75    8    

Schrijven     0.75    

Rekenen/wiskunde 0.50    4.25    

Engelse taal 0.50    0.75    

Kennisgebieden/ 

wereldoriëntatie 

0.50    2.50    

Lichamelijke 

oefening/buitenspel 

5.75    1.30    

Creatieve vakken     2.25    

Expressieactiviteiten 

Sociaal emotioneel 

6.00    0.50    

Pauze 1.25    1.25    
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5.2 Groep 1 en 2 

Open morgen 

In februari wordt jaarlijks een kennismakingsmorgen gehouden voor nieuwe 

leerlingen. Dan wordt kennis gemaakt, van gedachten gewisseld en is er gelegenheid 

de school te ervaren. Daarnaast is er altijd gelegenheid tot een gesprek met de 

directeur of onderbouw coördinator.  

Kleuter zijn op De Wheemschool 

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst naar de basisschool.  

Om de start in school zo soepel mogelijk te laten verlopen, beslist de leerkracht 

samen met de ouders welke dag ‘de eerste schooldag’ wordt. In principe is dit de 

eerste dag na hun verjaardag. Alle kinderen stromen in binnen één maand na hun 

verjaardag. 

In de onderbouw werken we vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 

jonge kinderen. Zo ontdekken de kleuters de wereld om zich heen aan de hand van 

herkenbare thema’s zoals: familie, vakantie, eten etc. Alle oefeningen sluiten aan op 

de thema’s van dat moment. Ook het klaslokaal wordt hier zoveel mogelijk op 

ingericht. Zo wordt spelenderwijs en in de context van alle ontwikkelingsgebieden 

van kinderen gewerkt m.b.t. taal, rekenen, motoriek, sociale vaardigheden en 

wereldoriëntatie. De inbreng van de kinderen is daarbij heel belangrijk. Ze nemen 

materiaal mee en geven samen met de leerkracht  vorm aan de inhoud van het 

thema. Daardoor zijn de kinderen super gemotiveerd! 

Iedere schooldag begint in de kring, waarbij de dag met dagritmekaarten (plaatjes 

die een activiteit verbeelden) worden doorgenomen. Ieder kind weet zo wat er die 

dag gaat gebeuren. De kring is belangrijk voor de actieve en passieve 

taalontwikkeling van de kinderen. Elke morgen wordt er in de kring verteld. Het doel 

van deze taaloefeningen is het vergroten van de woordenschat, het luisteren naar 

elkaar en het leren communiceren met anderen. 

 

Regelmatig werken we ook in een kleine kring waardoor er meer interactie is tussen 

leerlingen onderling met de leerkracht. In de kleine kring wordt veel aandacht 

besteed aan de taal- rekenontwikkeling. OM goed met een kleine kring te kunnen 

werken, leren de kinderen met uitgestelde aandacht om te gaan. In de groepen 

worden hier afspraken over gemaakt en wordt het zelfstandig werken geoefend. 

Tijdens het zelfstandig werken zijn kinderen bezig met activiteiten die zij zonder 

hulp van de leerkracht kunnen uitvoeren, zodat de leerkracht gedurende 10 -15 

minuten zich op de kleien kring kan richten. Dit wordt opgebouwd: de kinderen van 

groep 2 kunnen langer zelfstandig werken dan de kinderen van groep 1. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met plezier met de 

Kanjertraining. 

Ook brengen we de kinderen graag in contact met de Engelse taal. Daarvoor hebben 

we de methode ‘Take it easy’. Met behulp van een ‘native speaker’ krijgen de 

kinderen les in het Engels.  

De ontwikkeling van de kinderen volgen we door middel van de leerlijnen van 

Parnassys. Het is een mooi instrument om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. 

Daarnaast maken we gebruik van enkele Cito-toetsen. 
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 Een gewone ochtend in groep 1 en 2 

8.35 De deur gaat open. De kinderen komen samen met vader/moeder 

de klas in. Sommige ouders maken een kort praatje met de 

leerkracht  of kijken naar een werkje van hun kind. 

8.45 De deur gaat dicht. De leerkracht en de kinderen zitten in de 

kring. Samen bidden, zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal. 

 Bewegen in de kring 

 Aan het werk. Alle activiteiten staan in het teken van een thema.  

Steeds is de achterliggende bedoeling om de kinderen te helpen 

zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: gebruik van het 

keuzebord / themahoeken / puzzels / bouwen / 

ontwikkelingsmaterialen / verven / knippen en plakken / letters 

stempelen/etc. 

 In de kring samen eten en drinken 

 Kringactiviteit bijv. rijmspelletje of tellen 

 Buiten spelen: lekker rennen of in de zandbak taartjes bakken 

11.55 We gaan weer naar huis 
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5.3 Groep 3 t/m 8 

Godsdienstonderwijs  

We starten de dag met 15 minuten (tutor) lezen. Daarna zingen we samen, een 

gebed en drie keer per week een vertelling uit de Bijbel. Voor het vertellen van de 

Bijbelverhalen wordt een rooster gevolgd. Het klassengesprek (in de kring) is een 

belangrijk element in ons godsdienstonderwijs, omdat kinderen daardoor zichzelf 

kunnen leren kennen en hun plaats in Gods wereld kunnen leren innemen.  

De kinderen krijgen de gelegenheid om voorbede te vragen en leren ook zelf hardop 

bidden in een kringgebed. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid om gebed te 

vragen door een briefje in het gebedskoffertje te doen. De gebedsgroep neemt deze 

vaak anonieme briefjes tweewekelijks mee. 

Op maandagochtend luisteren de kinderen naar een zendingsverhaal. Op vrijdag is er 

tijd voor de verwerking van een bijbels thema of verhaal door een kleurplaat of een 

puzzelwerkblad. Elke week leren de kinderen een psalm, gezang of een lied. Het 

rooster daarvoor staat op de website. Daarnaast wordt er veel gezongen met behulp 

van het digibord. 

Lezen 

Lijn 3 is de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3 waarmee we in het 

schooljaar 2017-2018 starten. Inmiddels werken er al bijna 700 scholen met Lijn 3. 

De ervaringen van leerkrachten die met Lijn 3 werken zijn heel positief. 

Leerkrachten geven Lijn 3 gemiddeld een 8,2. Ook de toetsresultaten liggen boven 

het landelijk gemiddelde. 

De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke 

buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 

haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en 

woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de 

wereld om hen heen.  

Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in 

groep 3 aantrekkelijk. Maar ook onder de motorkap van de bus biedt deze taal-

leesmethode alles om kinderen maximaal te motiveren. Écht samen leren lezen 

bijvoorbeeld, acht leerdomeinen per thema, instructie op niveau en nog veel meer. 

Lijn 3 stimuleert, is efficiënt en doelgericht. Zo haalt u het beste uit ieder kind! 

Voor spelling maken we gebruik van de methode Staal (Taal pagina 20) 

Aan de hand van toetsen (Leestempo, DMT en AVI) wordt nagegaan op welk niveau 

uw kind leest. Vanaf groep 4 wordt een methode voor begrijpend lezen gebruikt: 

Nieuwsbegrip XL (zie verder bij taal). Voor voortgezet technisch lezen gebruiken we 

de methode Estafette. www.estafette-lezen.nl  

Ook in leescircuits zijn de kinderen regelmatig op hun niveau bezig met lezen.  

 

 

 

http://www.estafette-lezen.nl/
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Taal 

Vanaf halverwege groep 3 werken we met de methode ‘Staal’. De methode is erop 

gericht om kinderen sterk te maken in taal en spelling. De kinderen vergaren eerst 

kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Staal is visueel, 

werkt met filmpje, verrassende thema’s, teksten en bronnen die komen uit het echte 

leven. Staal werkt met de spellingsmethodiek van José Schrave. Spelling en 

grammatica worden gecombineerd. 

 

Begrijpend lezen 

Naast de lesstof uit bovenstaande 

methode maken we gebruik van 

actuele en aansprekende teksten van 

www.nieuwsbegrip.nl. Wekelijks wordt 

op verschillende niveaus een tekst 

aangeboden, waardoor kinderen 

verschillende leesstrategieën kunnen 

inoefenen. Een jeugdjournaalfilmpje 

en de link naar de actualiteit maakt 

dat kinderen begrijpend lezen ineens niet meer saai vinden!  

Schrijven 

 Hoewel we leven in een computertijdperk, waarin de tekstverwerker uitgebreide 

mogelijkheden biedt, blijft de ontwikkeling van een goed handschrift belangrijk. Wij 

gebruiken daarvoor de methode: ‘Schrijven in de Basisschool’. In groep drie en vier 

wordt gewerkt met de methode: ‘Klinkers’. 

Rekenen en wiskunde 

Voor ons reken-wiskundeonderwijs hebben we de nieuwe methode ‘De wereld in 

getallen’. www.wereldingetallen.nl. Dit is een ‘realistische rekenmethode’. Dat wil 

zeggen dat door middel van probleemsituaties die voor kinderen herkenbaar zijn, 

leer- en denkprocessen op gang gebracht worden en vaardigheden toegepast worden.  

De methode is opgebouwd volgens de beproefde constructie oriëntatie, 

begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er is differentiatie op drie niveaus.  

Het rekenboek is een ‘omkeerboek’ waarin een gedeelte met lessen waarvoor 

instructie van de leerkracht nodig is en een gedeelte met weektaken staat. Goede 

rekenaars kunnen altijd verder met het pluswerkboek, zwakke rekenaars krijgen 

verlengde instructie met het bijwerkboek.  

We maken gebruik van de bijbehorende digibordsoftware en de oefensoftware voor 

de leerlingen om ook in de rekenles onderwijs op maat te kunnen geven.  

http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.wereldingetallen.nl/
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Engels 

Wij geven Engels in alle groepen We gebruiken hiervoor de methode ‘Take it Easy’. 

Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd 

interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en 

verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet 

onderwijs 

Wereldoriënterende vakken 

Tijdens de lessen wereldoriëntatie wordt met de kinderen gesproken over allerlei 

zaken die met de wereld om ons heen te maken hebben. Daarbij leggen we —waar 

dat kan en logisch is— een link met ons christelijk wereldbeeld. Meestal gebeurt dit 

tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. Soms 

gebeurt dit ook door middel van klassengesprekken, schooltelevisie, spreekbeurten, 

werkstukken e.d. In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur overigens geïntegreerd gegeven. De volgende methoden zijn 

op onze school in gebruik: 

Aardrijkskunde  

In de groepen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Leefwereld’ 

(gecombineerd met natuuronderwijs). Vanaf groep 5 gebruiken we de methode 

‘Geobas’. www.geobas.nl 

Geschiedenis 

Vanaf groep 5 wordt geschiedenis gegeven met behulp van de methode ‘Speurtocht’. 

Natuur en Techniek 

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de vernieuwde methode ‘Wijzer door de natuur’. 

Studievaardigheden 
Voor het versterken van de studievaardigheden gebruiken we in de groepen 7en 8 ‘Blits’. 

Met het materiaal leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei 

informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden. 

http://www.geobas.nl/
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Verkeer 

Er wordt gewerkt met de methode ‘Claxon’. Daarnaast gebruiken we materiaal van 
Veilig Verkeer Nederland. De kinderen van groep 7 leggen in april/mei het 
verkeersexamen af en kunnen dan hun verkeersdiploma halen.  

 

 

Lichamelijke opvoeding 

De kinderen van de groepen 3 t/m 5 gymmen een keer per week in de gymzaal aan 

de Jan Steenstraat. De groepen 7 en 8 gymmen 2x in de week in de Voorde. Er wordt 

gebruik gemaakt van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. Het plein achter  

de school wordt gebruikt voor buitenlessen (groepen 3 t/m 5). Voor de gymlessen 

moeten de kinderen beschikken over gymkleding: een gympakje of korte broek, een 

t-shirt en gymschoenen.  

 

Expressieactiviteiten 

Hieronder rekenen we de vakgebieden tekenen, handvaardigheid, muzikale vorming 

en dramatische vorming. De leerlingen worden gestimuleerd gedachten, gevoelens en 

ervaringen persoonlijk vorm te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

gevarieerde technieken, materialen, gereedschappen en instrumenten.  

Muziek en drama wordt gegeven aan de hand van een digitale methode.  

Drie keer per jaar werken we rond een bepaald thema groepsdoorbrekend in 

Kunstateliers. Zo kunnen de kinderen in kleine groepen creatief bezig zijn, 

gemotiveerd door de eigen keuze, werkend aan hun talenten.   

Cultuureducatie  

Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd variërend van het bezoeken van 

een museum tot het bijwonen van een toneel- of theatervoorstelling. Kinderen 

ontwikkelen een brede interesse door bijv. het bezoek van een kunstenaar, schrijver 

of illustrator op school, een bezoek aan museum en bibliotheek. 

Culturele activiteiten voor elke groep zijn door de cultuurcommissie beschreven in 

ons Beleidsplan Cultuur. We werken als school samen met het Bureau 

Cultuureducatie van de gemeente Barneveld en met andere scholen in de omgeving. 
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Huiswerk 

Op het voortgezet onderwijs wordt van de kinderen verwacht, dat zij in staat zijn 

zelfstandig hun huiswerk te maken of een toets te leren. Om ervoor te zorgen dat ze 

niet zomaar in het diepe worden gegooid, maken we hen in groep 5 t/m 8 alvast 

bekend met huiswerk. Ze krijgen hierdoor ruimschoots de tijd om te leren leren. In 

groep 5 beginnen we met een heel klein beetje huiswerk. In de groepen daarna 

wordt dit telkens een stukje uitgebreid.  

We willen bereiken dat de kinderen: 

 wennen aan het huiswerkritme 

 eigen tijd leren in te plannen 

 weten hoe zij zich voor kunnen bereiden op een toets 

 persoonlijke manier(en) ontdekken waarop je huiswerk het beste kunt 

leren/maken 

 een agenda leren gebruiken (groep 8) 

5.4 Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

Wij leren de kinderen om elkaars naam met een hoofdletter te schrijven, wat 

betekent dat we met wederzijds respect met elkaar omgaan. 

De Kanjertraining sluit goed aan bij onze visie op het aangaan van relaties met 

elkaar. Door middel van de kanjerlessen werken we eraan dat kinderen positief over 

zichzelf en de ander gaan denken. Het effect ervan is ook op de lange termijn 

merkbaar.  

 

De Kanjerlessen worden in alle groepen gebruikt. Hoewel omgaan met jezelf en de 

ander een levenslang leren is, kunnen de kinderen de geleerde vaardigheden vieren 

met onderstaand Kanjerdiploma: 



 

V e r b o n d e n   |   T o e g e w i j d   |   O n t s p a n n e n   Pagina 24
  

 

Meer informatie is te vinden op  www.kanjertraining.nl Voor ons pestprotocol 

verwijzen we naar onze website. Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool. 

5.5 Bijzondere activiteiten voor kinderen 

Kijkt u eens op onze website naar de foto’s om letterlijk een beeld te krijgen van 

alles wat bij ons op school gebeurt! www.wheemschool.nl  

 Sportdag 

 Schoolkorfbaltoernooi: groep 3 t/m 8 

 Schoolvoetbaltoernooi: groep 8 

 Excursie biologisch centrum: groep 3 t/m 7 

 Culturele activiteiten 

 Bibliotheekbezoek groep 3 en 6 

 Excursie Nairacmuseum/Jan van Schaffelaartoren: groep 6 

 Bezoek molen Garderen: groep 3 en 7 

 Projectweek 

 Verkeersexamen: groep 7 

 Schoolreizen 

 Schoolkamp: groep 8 

 Natuureducatie Zeumeren: groep 6 

 Schooltennis: groep 3 t/m 7 

 Musical: groep 8 

 Eindejaarsactiviteit: Vossenjacht 

 

H i e r  b e n  i k  

H e t  i s  g o e d  d a t  i k  e r  b e n  

E r  z i j n  m e n s e n  d i e  v a n  m i j  h o u d e n .  

N i e t  i e d e r e e n  v i n d t  m i j  a a r d i g .  

D a t  h o o r t  z o .  

I k  l u i s t e r  w e l  n a a r  k r i t i e k  

 

I k  z e g  w a t  i k  v o e l  e n  w a t  i k  d e n k  

D o e t  i e m a n d  v e r v e l e n d  t e g e n  m i j ?  

D a n  h a a l  i k  m i j n  s c h o u d e r s  o p  

D o e t  i e m a n d  r o t ,  d a n  d o e  i k  n i e t  m e e .  

I k  g e d r a a g  m e  a l s  e e n  k a n j e r  

W a n t  i k  b e n  e e n  k a n j e r  

http://www.kanjertraining.nl/
http://www.wheemschool.nl/
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 De zorg voor kinderen 

6.1 Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen passend onderwijs bieden. 
Dat betekent observeren en onderzoeken wat de specifieke onderwijsbehoefte van 
een kind is en daar het onderwijs op afstemmen. Ook De Wheemschool heeft zich 
voorbereid op deze ontwikkeling. De leerkrachten werken handelingsgericht en met 
groepsplannen. Hieronder en op onze website vindt u nadere informatie over Passend 
onderwijs. 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind –om 

welke reden dan ook- meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht 

uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt 

gezocht naar de meest passende ondersteuning, zodat het kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. 

Ons schoolbestuur werkt met 35 schoolbesturen in de regio (Barneveld, Ede, 

Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal) samen in het 

Samenwerkingsverband (SWV) Rijn en Gelderse Vallei. De samenwerkende 

schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio 

succesvol kan zijn op school. 

Passend onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als het kind extra 

begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een 

kind hoogbegaafd is en wellicht uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is 

vanwege een beperking of gedragsproblemen. 

Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning 

prima zelf bieden met advies van onze 

specialisten (rekenen, taal/lezen, gedrag, 

talenten/hoogbegaafdheid en/of van onze 

intern begeleider die de ondersteuning 

coördineert op onze school.  

Is er meer nodig, dan kan onze school in eerste 

instantie een beroep doen op de 

Schoolondersteuner van het SWV. Mocht dit 

onvoldoende zijn dan kan opgeschaald worden naar een aanvraag voor een HGO 

(handelingsgerichte ondersteuning) - arrangement binnen de school. Hiervoor zijn de 

contacten via de Steunpuntcoördinator van het SWV.  

Als blijkt dat dit onvoldoende is, dan wordt gekeken naar een andere onderwijsplek, 

dit kan zijn een andere reguliere basisschool, het speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs waar passend onderwijs wel geboden kan worden. Dit is altijd in overleg 

met ouders, school en de Steunpuntcoördinator van het SWV. 

Voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is er een 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, hiervoor stelt de school het dossier van de 

leerling samen. Aan de hand van het dossier wordt de leerling besproken in de 

Toelaatbaarheidscommissie van het SWV. Zij kunnen dan de TLV afgeven. 



 

V e r b o n d e n   |   T o e g e w i j d   |   O n t s p a n n e n   Pagina 27
  

 

Overige informatie over ondersteuning binnen ons SWV kunt u vinden en downloaden 

op de website: www.swrrijnengeldersevallei.nl.  

Voor nadere en ook school specifieke informatie (o.a. ons 

schoolondersteuningsprofiel) verwijzen we naar onze website www.wheemschool.nl. 

 

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. 

Wat onze school te bieden heeft op het gebied van extra ondersteuning staat 

beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Net als andere scholen in ons 

samenwerkingsverband werkt onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat 

een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit 

wordt samen met de ouders onderzocht. Ook kijken we naar de 

ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs 

vormgeven? 

Interne Begeleiding (IB) en Individuele Leerling Ondersteuning (ILO) 

De Intern Begeleider (IB-er) is de spil in de ondersteuningsstructuur (binnen de school 

– binnen het SWV). 

Concreet betekent dit dat ook de IB-er handelingsgericht werkt en leerkrachten 

handelingsgericht begeleidt. 

De Intern Begeleider heeft de rol van ‘casemanager’ en voert de regie over de juiste 

onderwijsondersteuning voor kinderen. 

Samen met de leerkracht is het de taak om eventuele belemmeringen bij leerlingen 

tijdig te onderkennen en om een ondersteuningsarrangement op maat te arrangeren. 

Daarnaast is zij casemanager, organiseert ondersteuning binnen de eigen school, of 

regelt die.  

Dit kan binnen de school door inzet van de specialisten en/of de Individuele Leerling 

Ondersteuner (ILO-er). De ILO-er begeleidt leerlingen individueel of in een klein 

groepje (meestal buiten de groep). Het gaat hierbij om ‘lichte’ ondersteuning, die 

binnen de basisondersteuning valt. 

Indien nodig kan het Ondersteuningsteam van de school een belangrijke rol spelen. 

Zo’n Ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de IB-er en de leerkracht, en zo nodig 

aangevuld met een eigen specialist, (school)maatschappelijk werker, de 

jeugdverpleegkundige, de steunpuntcoördinator, schoolondersteuner en/of 

themaspecialist.  

De themaspecialist is iemand vanuit het SWV met een specifieke deskundigheid en 

ondersteunt als er meer nodig is dan 

de basisondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swrrijnengeldersevallei.nl/
http://www.wheemschool.nl/
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‘Hoogvliegers’ 

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is op school veel materiaal 

beschikbaar. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen extra opdrachten en 

doen de verdiepingsstof van de methodes. In overleg met het kind en ouders kan 

gewerkt aan ‘plusklas’-materiaal (level-werk) passend bij de eigen interesses. Deze 

projecten worden ondersteund door onze specialist in samenspraak met de 

groepsleerkracht. We beschikken over een (hoog) begaafdheidsspecialist en werken 

samen met de Koningin Wilhelminaschool aan een plusklas.  

De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 

In het begin van het schooljaar wordt aan ouders op een informatiebijeenkomst 

uitgelegd hoe het jaar in groep 8 ongeveer zal verlopen en wordt informatie gegeven 

over het vervolgonderwijs.   

In de periode november t/m januari krijgen ouders en leerlingen gelegenheid de 

open dagen van de vervolgscholen te bezoeken. Er is regelmatig contact tussen de 

vervolgscholen en de groepsleerkrachten van groep 8. 

Begin februari zijn de adviesgesprekken. Tijdens deze dertigminutengesprekken 

wordt aan ouders een schooladvies gegeven door de leerkracht. Dit advies wordt 

gebaseerd op de toetsgegevens van groep 7 (o.a. CITO-entreetoets), CITO-toets 

medio groep 8 en de schoolvorderingen. Aspecten als werkhouding, concentratie, 

zelfstandigheid, inzicht en huiswerk zijn daarnaast belangrijk. 

Na deze gesprekken worden de leerlingen uiterlijk voor 15 maart aangemeld bij de 

vervolgscholen.  

 

6.2 Jeugdgezondheidszorg op school 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te 

grote problemen. Bij sommige kinderen levert de ontwikkeling op enig moment 

problemen op.  

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op preventieve begeleiding van de groei en 

ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De eerste 4 levensjaren zijn er onderzoeken 

op het consultatiebureau, daarna op school.  

Op onze school voert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), 

sector Volksgezondheid/GGD, de onderzoeken uit.  

http://www.wheemschool.nl/wordpress/wp-content/uploads/DSCN7714.jpg
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De assistenten voeren standaard onderzoeken uit op 5/6-jarige en op 10/11-jarige 

leeftijd. U hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.  

Wel krijgt u voorafgaand een vragenlijst over de gezondheidssituatie en het welzijn 

van uw kind. Eventuele gezondheidsproblemen bijvoorbeeld wat betreft gehoor, 

zicht en motoriek worden zo tijdig opgespoord.  

Het kan wenselijk zijn om naar aanleiding van het standaardonderzoek een afspraak 

te maken op het spreekuur van de jeugdarts.  

Vanzelfsprekend valt alles wat u bespreekt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die 

gewend bent bij uw huisarts. Er wordt dus niks besproken met bijvoorbeeld de 

groepsleerkracht zonder dat u daarvan op de hoogte bent.  

6.3 Logopedie op school 

Gemeente Barneveld heeft besloten het onderzoek naar spraak- taalproblemen bij 

kinderen in het basisonderwijs met ingang van 2016 te veranderen.  

Vanaf 1 januari 2016 worden niet meer alle kinderen rond de leeftijd van 5 jaar 

gezien voor een logopedische screening. De werkwijze binnen het basisonderwijs is 

dan als volgt: 

Met behulp van vragenlijsten voor ouders en leerkrachten wordt een voorselectie 

gemaakt van kinderen waarbij vragen of twijfel bestaat over de spraak- 

taalontwikkeling. Als ouders of leerkrachten op een ander moment toch vragen 

hebben over de spraak- taalontwikkeling kan een kind altijd alsnog aangemeld 

worden bij de logopediste.  

De logopediste beoordeelt van deze kinderen de spraak- taalproblematiek en verwijst 

het kind eventueel door voor behandeling.  

De screening van kinderen op het consultatiebureau blijft bestaan 

GGD Gelderland-Midden vindt deze verandering verantwoord omdat de aandacht voor 

spraak- taalproblemen op jongere leeftijd wordt gecombineerd met een mogelijkheid 

tot screening van taal-spraakproblemen op de basisschoolleeftijd. Een goede spraak- 

en taalontwikkeling is de basis voor een goede algemene ontwikkeling. Daarom is het 

belangrijk om problemen al in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. 

Telefonisch spreekuur 

De logopedist van onze school is mevrouw M. van der Burg. Zij heeft telefonisch 

spreekuur iedere woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur: 088 -3556000 / 06-31997018. 
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 De leerkrachten    

7.1 Wijze van vervanging 

Kinderen hebben baat bij duidelijkheid en structuur. Daarom is ons streven dat 

groepen niet meer dan twee leerkrachten hebben.  

Soms is een leerkracht door ziekte of door verlof afwezig. Soms is de leerkracht 

afwezig vanwege vervulling van een andere taak in de school.  

Als er vervanging voor een groep moet worden gezocht, wordt in de eerste plaats 

gekeken naar de duo-partner van een groepsleerkracht. Is de duo-partner niet 

beschikbaar, dan wordt een beroep gedaan op één van de andere parttimers. Lukt dit 

laatste niet, dan wordt een invaller van buitenaf gevraagd.  

De leerkracht zorgt ervoor dat een invalleerkracht op de hoogte wordt gesteld van 

taken en bijzonderheden. In de klassenmap staat voor iedere groep de weekplanning 

beschreven, zodat de invalleerkracht kan aansluiten bij de voorgaande dag.   

Is het niet mogelijk om vervanging te regelen, dan kunnen in het uiterste geval 

leerlingen naar huis worden gestuurd. 

7.2 Studenten 

Onder andere vanuit de HBO, MBO en het voortgezet onderwijs komen stagiaires 

praktijkervaring opdoen. De eindverantwoordelijkheid blijft in handen van de 

groepsleerkracht, ook wanneer de betreffende studenten zelfstandig voor een groep 

staan gedurende langere tijd. De stagiaires worden begeleid door leerkrachten, die 

optreden als ICO (Interne Coach Opleider). 

7.3 Nascholing van leerkrachten 

Wij zetten ons in om onze professionaliteit voortdurend op peil te houden. Alle 

leerkrachten nemen deel aan verschillende kort- of langlopende cursussen. Op 

studiedagen verdiepen we ons in didactisch handelen (waaronder HGW), 

kleuterleerlijnen, ouderparticipatie 3.0, ICT vaardigheden, zelfstandig werken en 

talentontwikkeling. 
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 De ouders 

8.1 Samen verantwoordelijk 

We nodigen u van harte uit, om u met ons verantwoordelijk te voelen voor de 

scholing van uw kind. Wij willen graag samen met de kinderen hard aan het werk, om 

hen steeds meer te laten ontdekken dat zij het verschil kunnen maken in de 

maatschappij.  

Ons uitgangspunt is dat we in alle openheid naar elkaar luisteren en proberen elkaar 

te begrijpen. Communicatie is in onze school belangrijk, zodat we niet tegen elkaar 

of over elkaar maar met elkaar praten. 

Als wij een jaar lang hard aan het werk zijn met uw kind, hebben we daar uw inzet 

uiteraard ook hard bij nodig. Ouders en leerkrachten zullen het goede voorbeeld 

moeten geven en samen blijven zoeken naar de mogelijkheden die er zijn voor uw 

kind.  

Concreet kunt u bijvoorbeeld enige hulp bieden bij het huiswerk, belangstelling 

tonen voor de verhalen van uw kind, veranderingen in gedrag of gezinssituatie 

doorgeven aan de leerkracht, thuis inspelen op de onderwerpen en projecten waar 

uw kind op school mee bezig is. U kunt uw betrokkenheid bij wat op school gebeurt 

tonen, door uw aanwezigheid bij de informatieavond.  

 U en wij, we houden elkaar op de hoogte door bijvoorbeeld: 

 de schoolgids 

 nieuwsbrieven per e-mail 

 informatieavondengroep 1 en 3 t/m 8 

 open morgens 

 open lessen  

 kind-oudergesprekken (start 

 tienminutengesprekken rondom de rapporten 

 huisbezoeken 

 inloopochtenden/opening schooljaar etc. 

 website, www.wheemschool.nl   

 Parro 

 Facebook  

 informatiemiddag voor ouders van nieuwe leerlingen 

 mogelijkheden voor een gesprek  

 opmerkingen/tips/ideeën kunt u mailen naar directie@wheemschool.nl  

 

 

http://www.wheemschool.nl/
mailto:directie@wheemschool.nl


 

V e r b o n d e n   |   T o e g e w i j d   |   O n t s p a n n e n   Pagina 32
  

8.2 Raad van Toezicht 

De school gaat uit van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen. Er is dus geen 

lidmaatschap mogelijk. Het bestuur van de scholen is vanaf 2014 veranderd van 

bestuursmodel. De school wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). 

Daarboven staat de Raad van Toezicht (RvT), die tevens de werkgever is van het CvB. 

Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van het CVB en treedt indien nodig op.  

In de maand juni geeft het CvB inzage in het beleid van het voorafgaande jaar in de 

vorm van een bestuursverslag. Dit verslag wordt ter inzage gelegd. Het tijdstip wordt 

via de nieuwsbrief van de school bekend gemaakt. 

De zittingsduur van de leden is 4 jaar, met een maximum van 12 jaar. 

8.3 De medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 4 leden: 2 gekozen uit en door de ouders, 2 gekozen uit en door 

het personeel. De MR van onze school en van de Koningin Wilhelmina School vormen 

samen de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een lid van de MR dient in te stemmen met 

de grondslag van de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle 

aangelegenheden betreffende de school en kan hierover aan het bestuur voorstellen 

doen en standpunten kenbaar maken. 

Voor verschillende besluiten heeft het bestuur instemming van de GMR nodig, terwijl 

op andere terreinen adviesbevoegdheid bestaat. 

De zittingsduur is maximaal vier jaar. 

8.4 De oudercommissie 

De oudercommissie bestaat uit 10 leden, gekozen uit en door de ouders en 2 leden 

gekozen uit en door het personeel. De zittingsduur van de gekozen leden is 3 jaar, 

tot maximaal 6 jaar (na herverkiezing). Een lid van de oudercommissie wordt geacht 

in te stemmen met de grondslag van de school. De leden van de oudercommissie 

verrichten onmisbare praktische werkzaamheden in en rondom de school, zoals het 

sinterklaasfeest en de musical. 

8.5 Ouderactiviteiten 

Naast de contacten over individuele kinderen hebben we 

groepen ouders die helpen bij onderwijs (leesgroepen, computerlessen, 

handvaardigheid). Daarnaast assisteren ouders veelvuldig bij activiteiten als 

schoolreizen, excursies, sportdag, kopiëren, plastificeren. 

Wanneer ouders worden ingeschakeld om te helpen bij activiteiten op school, dan 

blijft de eindverantwoordelijkheid altijd in handen van de groepsleerkracht. 
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8.6 Ouderenquête  

Samen verantwoordelijk zijn voor de school betekent ook dat u de mogelijkheid 

heeft om uw mening aan ons kenbaar te maken. Als u ons op de hoogte brengt, 

mondeling of via e-mail, kunnen wij uw informatie gebruiken bij de evaluatie van ons 

onderwijs.  

Eenmaal in de twee jaar wordt de ouders gevraagd naar hun mening over de school. 

In mei 2018 (sociale veiligheid) is dat voor het laatst gedaan. De uitkomsten daarvan 

zijn naar de ouders gerapporteerd en staan op onze website. Doel van deze enquêtes 

is: 

 peilen in hoeverre ouders achter de school staan; 

 zaken ontdekken die aanpassing behoeven. 

8.7 Klachtenregeling 

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en 

Voortgezet Onderwijs van de Besturenraad Protestant Christelijk onderwijs te 

Voorburg. 

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur. Hierbij hoort 

zij de klager en de aangeklaagde. 

De klachtenregeling is door de school op schrift gesteld en deze is op school in te 

zien.  

Deze klachtenregeling is er niet alleen voor kinderen, personeelsleden en directie, 

maar ook voor ouders/verzorgers, het bestuur of anderen, die op welke manier dan 

ook deel uitmaken van de school.   

De klachten kunnen van onderwijskundige aard zijn of te maken hebben met seksuele 

intimidatie. 

Uitgangspunt is dat de klachten opgelost worden! 

 Bij klachten over het onderwijs of bij een conflict met een persoon, 

verwachten wij dat u het eerst probeert uit te praten met de betreffende 

(groeps)leerkracht. Lukt dit niet, neem dan contact op met de directeur. 

 

 Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot 

uiting komen door verbaal (grof taalgebruik), fysiek (aanrakingen) of non 

verbaal gedrag (bijv. knipogen of iemand met de ogen ‘uitkleden’) Dit gedrag 

wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig. 

 

Onze school probeert seksuele intimidatie te voorkomen door in de klas en in de 

school aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Het gaat hierbij om 

taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in bijvoorbeeld de 

kleedkamer of tijdens schoolreisjes. 

Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastiggevallen wordt, moet de 

leerling met zijn/haar verhaal op school bij iemand terecht kunnen. Hiervoor zijn op 



 

V e r b o n d e n   |   T o e g e w i j d   |   O n t s p a n n e n   Pagina 34
  

school verschillende contactpersonen/vertrouwenspersonen, waarvan de namen in 

hoofdstuk 13 ‘Namen en adressen’ terug te vinden zijn.   

De contactpersoon op school is een schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De 

externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en 

zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie.  

U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de 

externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn: 

mevrouw E.A. Schröder, jeugdarts en mevrouw M. van den Brink, 

jeugdverpleegkundige. 

8.8 Ouderbijdragen 

Wij vragen jaarlijks een financiële bijdrage van de ouders. De hoogte van deze 

ouderbijdrage is vastgesteld op: 1e kind: € 16,00  2e kind: € 14,00  3e kind: € 13,00. 

Vanaf het vierde kind is geen bijdrage meer verschuldigd. 

Voor kinderen die vanaf januari t/m mei op onze school geplaatst worden geldt de 

helft van de bedragen. 

Wettelijk gezien is een bijdrage niet verplicht. Wel stellen we uw bijdrage zeer op 

prijs. Het bedrag komt de kinderen namelijk geheel ten goede o.a.: kerstviering, 

sintviering, zieke kinderen, prijsjes voor de schoolkrantpuzzels. 

8.9 Gebedskring 

Vanuit de ouders is een gebedskring gevormd, die eens in de twee weken samenkomt 

in de personeelskamer van De Wheemschool. Ze brengen de dank en de vragen 

rondom de school bij onze God. Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan mee te 

doen. 
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 De ontwikkeling van ons onderwijs 

9.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 

Wij voeren ons Schoolontwikkelplan 2015-2019 uit, waarin nieuwe zaken, het vervolg 

van eerder ingezet beleid en bovenschoolse zaken staan uitgewerkt (zie website). 

Bij het ontwikkelen van onze visie op de toekomst van onze school, maken we in het 

team bewuste keuzes om te laten zien op welke manier wij invulling willen geven 

aan onze kerntaken. Zo kunnen we in de snel veranderende wereld om ons heen 

boeiend en relevant onderwijs blijven bieden.  
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9.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 

Er zijn regelmatige contacten met de volgende instanties:  

 Administratiekantoor Dyade te Ede 

 Bibliotheek Barneveld 

 Biologisch Centrum te Barneveld  

 Bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur - LEA 

 Centraal Nederland 

 Centrum Jeugd en Gezin - CJG 

 Chr. Hogeschool te Ede 

 De BijdeHandjes 

 Jeugdhulp Barneveld 

 MBO - ROC A12 te Ede, Landstede te Harderwijk 

 M.K. Basics 

 Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei 

 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden VGGM 

 Vervolgonderwijs: Johannes Fontanus College en Meerwaarde e.a. 
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 De resultaten van ons onderwijs 

10.1 Het leerlingvolgsysteem  

In alle groepen maken we gebruik van Parnassys, om informatie te krijgen over het 

resultaat van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Hierdoor kunnen 

we aandachtspunten formuleren en waar nodig maatregelen treffen om ons 

onderwijs te verbeteren.  

Toetsresultaten, verslagen en onderzoeksrapporten van alle leerlingen worden 

overzichtelijk beheerd. Zo kunnen we onze leerresultaten peilen en opvallende 

scores snel signaleren. U kunt de resultaten van uw kind via het ouderportaal dat 

gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem volgen. 

10.2 Cijfers en rapportage  

In groep 1 en 2 worden de kleuters door middel van observaties m.b.v. de 

kleuterleerlijnen in Parnassys nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling. Wij maken ook 

gebruik van toetsen van CITO, speciaal ontwikkeld voor kleuters. De gegevens die we 

zo verkrijgen, gebruiken we om eventueel bepaalde onderdelen in kleine groepjes 

extra te oefenen.  

Vanaf groep 3 wordt regelmatig getoetst. Naast de methodegebonden toetsen, 

maken we gebruik van de CITO-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, 

spelling, rekenen en woordenschat. 

In groep 7 doen de kinderen mee aan de Entreetoets van CITO en in groep 8 doen de 

kinderen in april de CITO Centrale Eindtoets. De uitslag van deze toets is niet 

bepalend voor de keuze van het voortgezet onderwijs.  

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen in februari en juni een rapport mee naar huis.  

U wordt in september uitgenodigd voor een kind-ouder gesprek. In februari zijn er 

(facultatief) 10-minuten gesprekken. In deze gesprekken kunt u het rapport en 

andere relevante zaken met de leerkracht bespreken. Aan het einde van het 

schooljaar kunt u als u dat wilt een afspraak maken voor een afsluitend gesprek met 

de leerkracht. Zijn er vanuit de kant van de leerkracht punten die besproken moeten 

worden dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 

Voor groep 8 vindt in begin februari een gesprek van 30 minuten plaats i.v.m. de 

keuze van het vervolgonderwijs.  
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10.3 Uitstroom leerlingen groep 8  

Scores CITO eindtoets 
In de onderstaande tabel staan de scores van de CITO eindtoets. Helaas worden de 
scores van deze toets nogal eens oneigenlijk gebruikt om de kwaliteit van 
basisscholen onderling te vergelijken. De CITO-toets is hier niet voor bedoeld. Ons 
streven is dat onze scores liggen op het landelijk gemiddelde. 
Van alle toetsen die afgenomen worden maken we analyses en stellen we 
verbeterplannen op.  
 

 Scores CITO eindtoets De Wheemschool 

JAAR SCHOOLSCORE LANDELIJK GEMIDDELDE 

2015 534,4 534,9 

2016 535,1 534,5 

2017 534,8 535,2 

2018 533,3 534,9 

 

U kunt in het onderstaande overzicht zien waar de leerlingen de laatste jaren naar 

toe zijn gegaan: 

  2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 

HAVO-VWO 12 40,0 14 46,7 15 45,4 

VMBO TL-HAVO 4 13,3 4 13,3 2 6,1 

VMBO GL-VMBO TL 4 13,3 3 10,0 6 18,2 

VMBO BL-VMBO KL 10 33,4 9 30,0 10 30,3 

Totaal 30  30  33  

 

10.4 Schooldiagnose 

Regelmatig evalueren we ons beleid in de teamvergaderingen. Daarvoor gebruiken 

we de ‘kwaliteitskaarten’. Hieruit blijkt wat onze sterke en zwakke punten zijn.  

Ook analyseren we aan de hand van groepskaarten/toetsoverzichten de 

leerresultaten van de school, om helder zicht te kunnen krijgen op de ontwikkeling 

van de leerlingen. 

Onze kernwaarden Verbonden, Toegewijd en Ontspannen staan centraal in ons 

handelen. 

Wij willen onze  successen vieren en zoeken tegelijkertijd voortdurend naar de 

ruimte voor verbetering.  
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10.5 AVG 

Op de Wheemschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. 

Wij hebben leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en 

begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve 

organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van de ouders (zoals 

bij de inschrijving op school, maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen 

gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden 

er bijzondere persoonsgegevens (dyslexie of ADHD) geregistreerd, als het nodig is 

voor de juiste begeleiding van een leerling. 

 

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. 

Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 

leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke 

afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van school krijgen. Een 

leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar 

toestemming voor geeft. 

 

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratie- en 

leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot 

persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van de school. 

 

Ouders hebben het recht om de gegevens over hun kind(eren) in te zien, te laten 

corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of 

het uitoefenen van deze rechten, kan contact opgenomen worden met de leerkracht, 

of met de directeur. 

 

Op school is een privacyreglement van toepassing: Hierin is beschreven hoe op school 

wordt omgegaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en 

leerlingen. Op de website vindt u onze privacy-verklaring. 

 

In geval van uitwisselen van leerling gegevens met andere organisaties wordt daar 

vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op 

grond van de wet. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 

website van de school wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten 

om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 
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 Regeling schooltijden 

11.1 Schooltijden 

Maandag 8.45 – 12.00 uur  |  13.15 – 15.30 uur 

Dinsdag 8.45 – 12.00 uur  |  13.15 – 15.30 uur 

Woensdag 8.45 – 12.30 uur 

Donderdag 8.45 – 12.00 uur  |  13.15 – 15.30 uur 

Vrijdag 8.45 – 12.00 uur  |  13.15 – 15.30 uur 

 

 

Groep 1 heeft vrij op maandag- en vrijdagmiddag. 

De groepen 2 t/m 4 hebben een roostervrije vrijdagmiddag. 

Voor de groepen 1 en 2 geldt dat de deur 10 minuten voor schooltijd opengaat en dat 

de kinderen dan naar binnen gebracht mogen worden. Aan het einde van de morgen 

en de middag staan ze 5 minuten voor de hierboven aangegeven tijd bij het hek. 

11.2 Schoolverzuim 

Vanaf het vijfde levensjaar is uw kind leerplichtig. Wanneer uw kind om een 

bepaalde reden de school moet verzuimen, dient u dat van tevoren bij de 

schoolleiding aan te vragen. Via de school is een aanvraagformulier verkrijgbaar. U 

kunt het ook downloaden via onze website. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij 

de leerplichtambtenaar. 

Wilt u bezoek aan een arts of een orthodontist alstublieft zoveel mogelijk buiten de 

schooluren plannen? 

Verzuim voor vakantie is vanaf het vijfde levensjaar niet toegestaan. Vakanties voor 

uw gezin kunt u opnemen binnen het vakantierooster van de school.  
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 Praktisch en alfabetisch 

Binnenkomen 

Tien minuten voor de aanvang van de school worden de ingangen voor de kleuters 

geopend. De kleuters kunnen dan naar hun lokaal worden gebracht. Het is niet de 

bedoeling dat de vooringangen worden gebruikt.  

De andere kinderen wachten met het naar binnen komen tot de bel gaat. 

Eten en drinken op school 

Gezond eten levert energie voor de benodigde concentratie op school. Als u uw kind 

eten en drinken meegeeft naar school, wilt u er dan iets gezonds mee te geven? Dit 

geldt ook wanneer uw kind op school overblijft. Ook hierbij geldt: Jong geleerd is 

oud gedaan. Voor ieder kind is er een Dopper van school. 

Fiets 

Onderstaande plattegrond met ‘fietsgrenzen’ geeft aan uit welke straten wij de 

kinderen in principe lopend op school verwachten.  
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G. Doustraat, J Vermeerstraat, P. Potterstraat, F. Halsstraat, P. de Hooghstraat, J. van Ruysdaelstraat, 

Noordersingel tot aan de G. Doustraat, Plaggenmeierslaan, Eekschillerslaan, Bezembinderslaan, 

Kolenbranderslaan, Rademakerslaan, Molenmakerslaan tot aan de Plaggenmeierslaan, Nieuwe 

Noordenweg, Hoefsmidlaan, Zadelmakerslaan en de Klompenmakerslaan tot aan de Zadelmakerslaan. 

 

Alle kinderen die lopend naar school komen, zorgen ervoor dat er genoeg ruimte op 

het plein blijft om lekker te spelen en te rennen.  

Komt uw kind met de fiets, dan is onze afspraak: 

 Afstappen en lopen met de fiets over het plein. 

 Je fiets netjes neerzetten op de volgende plaatsen: 

Groep 1 en 2: bij de ingang van de kleuters 

Groep 3,4, 5, 6, 7 en 8: in de vakken bij het voetbalveldje 

Fotograaf 

Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op school, meestal in de maand september.  
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Gevonden voorwerpen 

Bij de ingang staat een bak met gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn, dan 

kunt u daar kijken. Wat niet meegenomen wordt, gaat later mee met een 

kledingactie. 

Hoofdluiscontrole 

Na iedere vakantie wordt er door ouders gecontroleerd of de kinderen luizen hebben. 

Het is handig als uw kind die dag niet teveel vlechtjes of een overmaat aan gel in het 

haar heeft. 

Wanneer er bij uw kind luizen worden ontdekt, wordt contact met u opgenomen. Zo 

kunt u uw kind direct behandelen en wordt verspreiding voorkomen. De andere 

kinderen in de groep krijgen dezelfde dag een briefje mee, zodat ouders op de 

hoogte zijn.  

Ouders worden gevraagd om hun kind goed te controleren en de school direct te 

melden als er luizen zijn ontdekt. 

Ideeën 

Al uw ideeën en opmerkingen kunt u ons doorgeven via directie@wheemschool.nl. 

Gewoon binnenlopen voor een gesprekje of een afspraak kan altijd.  

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond 

gehouden. De leerkracht zal vertellen over de werkwijze en gang van zaken in de 

betreffende groep. U kunt ook de verschillende leermiddelen en materialen 

bekijken. 

De data staan op de jaarkalender en worden bekendgemaakt via de nieuwsbrief.  

Nieuwsbrief 

Regelmatig ontvangt u van ons een nieuwsbrief in uw mailbox. Hierin staat actuele 

en praktische informatie. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op onze 

school. De laatste nieuwsbrieven kunt u ook vinden op onze website. 

Oversteken 

Ouders van de kleuters halen de kinderen bij school op. Vanaf groep drie kunnen de 

kinderen zelfstandig naar huis gaan.  

Parkeren 

Voor De Wheemschool geldt een stopverbod aan beide zijden van de Frans Halsstraat. 

Dit omdat wij de veiligheid van de kinderen hoog in het vaandel hebben. 

Project 

In de maand oktober hebben we een projectweek. We werken dan rond een thema, 

dat in iedere groep passend wordt uitgewerkt.  

Het project wordt gestart of afgerond met een themadienst in de kerk.  
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Schoolplein 

We beschikken over een groot schoolplein met veel mogelijkheden tot beweging en 

ontspanning.  

Trakteren 

De jarige mag de kinderen en leerkracht van de eigen groep trakteren. 

Het voedingscentrum geeft als richtlijn om traktaties klein te houden en niet al te 

calorierijk. Dus niet teveel snoep, maar wellicht iets gezonds.  

Verzekering 

Het schoolbestuur heeft een collectieve verzekering afgesloten. In bepaalde gevallen 

kan deze een schade dekken bij een manco in uw verzekeringspakket. 

Website 

Op onze website: www.wheemschool.nl zijn de laatste nieuwsbrieven, veel foto’s, en 

nog meer informatie over onze school te vinden!  

Zendingsgeld 

Iedere maandagmorgen nemen de kinderen zendingsgeld mee. We steunen projecten 

van Compassion en van Woord &Daad. Daarnaast ondersteunen we een school in 

Malawi (Stichting Raise). Soms houden we een actie voor een goed doel naar 

aanleiding van de actualiteit of een project. Ook doen we mee met de actie 

‘Schoenmaatjes’ http://www.edukans.nl/schoenmaatjes  

 

http://www.wheemschool.nl/
http://www.edukans.nl/schoenmaatjes
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 Namen en adressen 

13.1 (Externe) Vertrouwenspersonen 

 Mevr. E.A. Schröder, jeugdarts bij de HGM te Ede 

 Mevr. M. v. d. Brink, jeugdverpleegkundige bij de HGM te Ede  

 Juf Lenneke en juf Gertrude 

13.2 Landelijke Klachtencommissie 

Raamweg 2 

2596 HL Den Haag 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag  

T 070- 3861697 

F 070- 3020836 

E info@kringenrechtspraak.org 

13.3 Inspectie van het onderwijs 

Inspectie van het onderwijs 

E: info@owinsp.nl 

W: www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch 

of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 

13.4 Jeugdarts 

 Mevr. L. Sweris, p.a. VGGM te Ede. T: 088-3556000 

13.5 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

 Afdeling Jeugdgezondheidszorg, te bereiken op werkdagen van 8.30 - 12.00 

uur. T: 0888-3556000 

13.6 Logopediste 

 Mevr. M. van der Burg, T: 088-3556000 

mailto:info@kringenrechtspraak.org
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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13.7 Buitenschoolse opvang 

Vanaf 1 augustus 2007 is ieder bestuur verantwoordelijk voor het aanbieden van de 

mogelijkheid tot buitenschoolse opvang. 

  Christelijke Kinderopvang ‘BijdeHandjes’, Frans Halsstraat 111, 3781 EV 

Voorthuizen  www.bijdehandjes.info 

 

 

 

 

 

 

http://www.bijdehandjes.info/
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 Verantwoording 

Deze schoolgids is samengesteld door de directie met medewerking van het 

onderwijsteam.  

Het schoolbestuur en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben de 

inhoud van deze gids goedgekeurd. 

Als u suggesties heeft voor verbetering van deze schoolgids, kunt u contact opnemen 

met de directie, telefoon 0342-471642 of mail directie@wheemschool.nl.  

 

mailto:directie@wheemschool.nl
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 Gebruikte afkortingen 

AVI  Analyse van Individualiseringsvormen 

BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen 

BHV Bedrijfs Hulpverlening 

BJZ Bureau Jeugdzorg  

CITO Centraal Instituut voor Toetsonderzoek 

CJG Centrum Jeugd en Gezin 

CV Compensatieverlof 

DMT Drieminutentoets 

GMR Gemeenschappelijke Medezeggensschapsraad 

HGO Handelingsgerichte ondersteuning 

IB-er   Interne Begeleider (leerkracht die de regie voert over de juiste 

onderwijsondersteuning voor kinderen) 

ICT Informatie Communicatie Technologie 

ILO Individuele leerling ondersteuner 

IPB Integraal Personeelsbeleid 

LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

MR Medezeggenschapsraad 

OC Oudercommissie 

OST Ondersteuningsteam 

POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan 

POVO Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs 

SBD  Schoolbegeleidingsdienst 

SBO Speciaal Basis Onderwijs 

SO  Speciaal Onderwijs 

SWV  Samenwerkingsverband 

TL  Theoretische Leerweg (= vroegere MAVO) 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VGGM Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

WMK Werken Met Kwaliteitskaarten 


