CBS de Wiekslag:
‘Goed voor elkaar!’
Hierbij ontvangt u belangrijke informatie voor het cursusjaar 2017/2018. Wij adviseren u deze
informatie het hele schooljaar goed te bewaren!
WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR:
CBS De Wiekslag in Bleiswijk is een kleinschalige protestants christelijke basisschool waar kinderen in
een prettige en veilige omgeving komen om te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. Onze christelijke
identiteit is de basis van de school. We gaan er vanuit dat er één God is en dat we die leren kennen door
Jezus Christus. Dat komt o.a. tot uiting tijdens de dagelijkse dagopening en tijdens de lessen Bijbelse
geschiedenis. We hopen tevens dat het mag blijken uit onze houding ten opzichte van elkaar, u en uw
kinderen. Ons streven is om een school te zijn, waar leren, goed met elkaar omgaan, vieringen en allerlei
plezierige activiteiten goed samen gaan met onze christelijke identiteit. Feesten zoals Pasen en Kerst
worden met alle leerlingen van de groepen gezamenlijk gevierd.
We willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten goed voor elkaar zijn en waar het
onderwijs goed voor elkaar is. Dat werkt: de inspectie beoordeelt de school positief, de leerlingen
presteren op niveau en uit het vervolgonderwijs komen goede berichten. Dit alles in een positief
(pedagogisch) klimaat en in een prettige sfeer.
WE ZIJN TROTS OP:
 onze kinderen, team en ouders
 de individuele aandacht voor elk kind
 dat leerlingen zich hier veilig voelen
 de gewaarborgde zorg voor leerlingen die dat nodig hebben
 ons goede zicht op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen
 de kwaliteit van lesgeven
 ons onderwijs met en over ICT
 de ruimte voor bijzondere activiteiten, excursies en vieringen
 het niveau van de (eind) opbrengsten
HET BESTUUR:
Onze school hoort bij Spectrum, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Lansingerland.
Spectrum beheert acht basisscholen in Lansingerland. Op die scholen krijgen ruim 2100 leerlingen
dagelijks les van bijna 200 medewerkers.
Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een dialoog tussen ouders, medewerkers, directies en
bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de doelen die worden gesteld in het toezicht kader ook
worden gehaald.
Het klinkt simpel, maar binnen Spectrum willen we er ook niet moeilijker over doen dan het is. Vanuit een
gedeelde visie stel je doelen, vanuit de doelen ontwikkel je concrete plannen en die voer je uit. Wat goed
lukt borg je en deel je met anderen. Wat niet goed lukt verbeter je en probeer je opnieuw uit, totdat het
wel succesvol is.
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Deze werkwijze kom je tegen in de klas, in de personeels- of bestuurskamer en wordt ook gehanteerd
door de Raad van Toezicht. Op die manier blijven beleidsdocumenten levend en werken we
voortdurend aan inspirerend onderwijs gegeven vanuit een Protestants Christelijke identiteit.
Belangrijk uitgangspunt op onze scholen is het onderwijsleerproces af te stemmen op de mogelijkheden
en talenten van elke leerling afzonderlijk.
ONS ONDERWIJS
Het lesgeven is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de slogan: Goed voor elkaar, gedegen
onderwijs.
Goed voor elkaar, gedegen onderwijs staat voor:
 Moderne lesmethodes en materialen
 Basisvaardigheden en kennisontwikkeling
 Aandacht voor prestaties: we streven naar optimale ontwikkeling voor
ieder kind
 Vee; ruimte voor ondersteuning en (extra) begeleiding
 Onderwijs met en over ICT
 (Eind) resultaten op niveau.
Er heerst op school een actieve werksfeer waarin leren en werken centraal staat. Kinderen leren
doordat ze zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze
basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen.
De lessen worden vanaf groep 3 ingericht aan de hand van het directe instructiemodel. Het directe
instructiemodel is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht de kinderen zo concreet mogelijk
vertelt wat het doel van de aanstaande les is.
De les start met een centrale uitleg. Vervolgens gaat een grote groep aan de gang met de opdracht(en)
en neemt de leerkracht tijd om een extra instructie te geven aan hen die dat nodig hebben. Als ook die
kinderen van start zijn gegaan, is er tijd voor de hele groep en helpt de leerkracht waar dat nodig is. De
les wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik en er wordt vastgesteld of het gestelde doel door
iedereen is behaald. Deze manier van lesgeven wordt bij zoveel mogelijk vakken gedaan.
Op deze wijze proberen we zo helder en duidelijk mogelijk de doelen, die we moeten bereiken en al
hebben bereikt, zichtbaar te maken.
De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de
lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in de groepen 1 en 2 gebeurt vanuit de kring.
Vanuit de kring starten activiteiten, naar de kring keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast
wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken en op het schoolplein.
PASSEND ONDERWIJS:
Onze school maakt met 80 andere scholen deel uit van samenwerkingsverband PPO Delflanden. De
missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te
kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar
nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.
De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:
 Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een
kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale
ontwikkeling.
 Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor
een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.
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Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een
kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale
ontwikkeling.
Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor
een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.

DE (G)MR
In de medezeggenschapsraad hebben vier personen zitting. Twee personen, gekozen door de ouders
en twee personen, gekozen door het team van onze school. Het personeel wordt vertegenwoordigd
door juf Monique en juf Ariëla. De ouders worden vertegenwoordigd door Rob Manuel ( de vader van
Daphne uit groep 3 en Björn uit groep 6) en er is een vacature. Zij kunnen maximaal zes jaar
ononderbroken lid zijn van de MR. De leden komen ongeveer vijf keer per jaar bijeen en daarbij nog
twee maal per jaar met het bestuur van de school. De MR geeft adviezen en/of instemming betreffende
benoemingen van personeel, arbeidsomstandigheden, verdeling geldmiddelen, schooltijden e.d. Het is
een soort ondernemingsraad voor ouders en personeel.
U kunt het reglement op school inzien of de informatie op de website raadplegen.
De Gemeenschappelijke MR (GMR) vergadert over zaken die heel Spectrum aangaan zoals het ARBObeleid en het financiële beleidsplan van het bestuur. Vanuit onze school maakt één ouder of één
personeelslid deel uit van de GMR. Juf Ans neemt zitting vanuit school in de GMR. Een aantal keer per
jaar vergadert de GMR samen met het bestuur, hier komen o.a. zaken als de begroting en het
formatieplan aan de orde.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Mw. Lia Lödel van Flexus Jeugdplein is als Schoolmaatschappelijk Werker verbonden aan school.Doel
van haar werk is het stimuleren van het zelfstandig sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en
het leveren van een bijdrage aan een gezond en veilig leefklimaat thuis en binnen en buiten de school.
Doelgroep daarbij zijn leerlingen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling stagneert of dreigt te
stagneren. Cliënten kunnen zijn: zowel leerlingen als hun ouders. Bij leerkrachtondersteuning,
consultatie en preventieve activiteiten geldt de school als "cliënt".
Het kan zijn dat de school u aanraadt om gebruik te maken van het SMW. Natuurlijk kunt u ook zelf
contact opnemen met Lia Lödel. Ze is te bereiken via de mail op lialodel@flexusjeugdplein.nl. In
principe is Lia om de week op donderdag aanwezig. Op de website van de Wiekslag kunt u zien op
welke donderdagen dat is.
HET TEAM
Ariëla Boogers
Conny Bijwaard
Irene Cattel
Arsen Davidjan
Willy van der Meer
Helga Molendijk
Ans Nijenhuis
Bianca van Ophemert

Suzanne Potuijt
Sanne de Rooij
Monique van Rijn
Christine Versluis
Melanie Visser
Mirjam Visser
Rona van der Zalm
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SCHOOLTIJDEN
Groep 1 t/m 4
Ochtend:
08:30 - 11:45
Middag:
13:00 - 15:15
Woensdag:
08:30 - 11:45
Vrijdag:
08:30 - 11:45
(groep 4 heeft vrijdagmiddag wel school)
Groep 5 t/m 8
Ochtend:
Middag:
Woensdag:

08:30 - 11:45
13:00 - 15:15
08:30 - 12:30

VAKANTIEROOSTER
1e schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

26-8-2017
van 16 -10 t/m 20 -10
van 25 -12 t/m 05 - 01
van 26 - 02 t/m 02 - 03
van 30-03 t/m 02 - 04
van 27-04 t/m 11 - 05
21- 05 - 2018
van 12- 07 t/m 24 - 08

Studiedagen

25 – 09 – 2017 (maandag)
15 – 02 – 2018 (donderdag)

GROEPSINDELING
We starten dit jaar met 8 groepen. In het volgende overzicht kunt u zien welke leerkracht in welke groep
werkt.
De groepsindeling ziet er volgend jaar als volgt uit:
Groep 1: juf Melanie
Groep 2: juf Rona (ma-di-wo-vr) en juf Willy (do)
Groep 3: juf Ariëla (ma-di-wo-do-vr)
Groep 4: juf Willy (ma-di-wo) en juf Bianca (do-vr)
Groep 5: juf Conny (ma) en juf Sanne (di-wo-do-vr)
Groep 6: juf Irene (ma-di) en juf Helga (wo-do-vr)
Groep 7: juf Monique (ma-di-wo-do-vr)
Groep 8: juf Marieke (ma-di-wo-do-vr)
Directie:
Juf Suzanne: ma-di-wo-do ochtend
Juf Irene : do-vrij
Juf Conny is onze intern begeleider en verzorgt de vervanging in groep 7 (om de woensdag); juf Ans is
remedial teacher. Juf Christine vult de ICT-lessen in en begeleidt groep 9. Juf Suzanne en juf Irene
vormen samen de directie.
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GYMROOSTER 2017-2018

OUDERBETROKKENHEID
Ouderbetrokkenheid op CBS de Wiekslag houdt in dat ouders en leerkrachten samen zoeken naar het
beste voor de leerlingen. Waardoor de leerlingen een betere werkhouding ontwikkelen, zich meer
welbevinden, beter sociaal-emotioneel gaan functioneren en hogere prestaties kunnen leveren.
Om een goed contact te met elkaar te onderhouden zijn een aantal zaken geregeld:
•
Incidenteel contact
Soms is het wenselijk dat we een gesprek met elkaar hebben. Dat kan individueel of met alle ouders van
een groep. Zowel de leerkracht als de ouders kunnen daartoe het initiatief nemen. Indien er problemen
zijn is het wenselijk om eerst met de leerkracht contact op te nemen. In overleg worden volgende stappen
ondernomen.
•
Rapporten
De rapporten die wij schrijven geven drie maal per jaar een beeld van de vorderingen op de
verschillende gebieden.
Deze rapporten verschijnen drie maal per jaar na een periode van plm. dertien weken. De kinderen van
groep 1 krijgen één (eind)rapport, de kinderen van groep 2 krijgen twee rapporten en de overige groepen
drie rapporten per jaar.
•
Kijkwijzergesprek
Voor de jongste kleuters maken gebruik van de Kijkwijzer. De ouders vullen hierop hun bevindingen van
het kind thuis in en de leerkracht vult hierop de bevindingen van het kind op school in. In het zgn.
kijkwijzergesprek worden de wederzijdse bevindingen besproken.
•
10-minutenavond
Na de eerste twee rapporten hebben we een zgn. 10-minutenavond. We bespreken dan de resultaten
van uw kind(eren) met u. Deze avonden vormen een wezenlijk onderdeel van onze rapportage aan u.
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is er de gelegenheid om een afspraak met de leerkracht te
maken als u of wij daar aanleiding toe zien.
•
Informatieavond
Van maandag 4 september tot en met donderdag 7 september voor iedere groep. U krijgt dan van de
leerkracht uitleg en informatie over het reilen en zeilen in de groep. U kunt de materialen bekijken waar
uw kind dagelijks mee werkt. U zult dan vast wel vragen hebben over wat we allemaal doen met al die
spullen. Die vragen kunt u aan de leerkracht stellen.
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• Informatiebrief
Om van alle schoolse zaken op de hoogte te blijven verschijnt er eens per maand, op de laatste
donderdag van de maand, een INFO-brief. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten, vrije dagen of
veranderingen in het rooster en andere belangrijke, schoolse zaken. De brieven zijn genummerd en
worden aan de jongste van het gezin meegegeven. Ook op de website is de informatiebrief te vinden.
•
Website
Op de website vindt u veel actuele informatie over de school en over de activiteiten op school. Onder het
kopje ‘nieuws’ schrijven de leerkrachten (alle groepen) en soms ook de leerlingen (hogere groepen)
nieuws uit de klas. Dat nieuws kan variëren van bijzondere uitjes of activiteiten tot het huiswerk voor de
komende periode. Ook de uitgebreide versie van de schoolgids 2017/2018, geldende regels en afspraken;
documenten over de kwaliteit; protocollen en nuttige formulieren treft u aan op de website.
DE OUDERRAAD
De ouderraad bestaat uit ongeveer 8 ouders en/of verzorgers van kinderen die op de Wiekslag zitten. De
leden worden gekozen door ouders. Zij kunnen gekozen worden voor maximaal een periode van 2 maal
3 jaar.
De ouderraad vergadert meestal 1 keer per maand. Deze enthousiaste ouders ondersteunen de diverse
(veelal feestelijke) activiteiten op school bijv. sinterklaasfeest, kerstviering, eindfeest, afscheidsfeest
groep 8 etc. Tevens zorgt de ouderraad voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is
gesteld op €47,50 per kind per jaar. Het rekeningnummer van de OR is NL30RABO0132359111. Dit
bedrag is inclusief de kosten voor de jaarlijkse schoolreis. Aan het begin van het schooljaar zal de
ouderraad u hierover nader informeren. De begroting wordt door de ouderraad opgesteld en vervolgens
ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en de medezeggenschapsraad. De ouderraad is geen
inspraakorgaan. Als er vragen of problemen zijn van onderwijskundige aard, dan moeten deze worden
voorgelegd aan de directie of de medezeggenschapsraad. Zaken die te maken hebben met
buitenschoolse activiteiten, feesten e.d. kunnen worden voorgelegd aan de ouderraad.

CONTACT INFO:
CBS de Wiekslag
IJsvogellaan 1-3
2665 ES Bleiswijk
BankRek.: NL30RABO0132359022

Spectrum SPCO
Leeuwenhoekweg 18a,
Postbus 96
2660 AB Bergschenhoek

Tel 010-5290399

Tel 010-5221657

Website:
www.cbsdewiekslag.net

Website:
www.spectrum-spco.nl

Email:
wiekslag@gmail.com

Email:
info@spectrum-spco.nl

Directie:
Irene Cattel (adjunct directeur)
Suzanne Potuijt (directeur)

Voorzitter College van Bestuur:
Adriaan van Zanten
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