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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij b.s de Windwijzer. 

In deze schoolgids beschrijven we, hoe wij het onderwijs aan en de zorg voor kinderen, organiseren en 
welke keuzes we daarin maken. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u 
van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van 
ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. De verwijzingen naar de 
uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de schoolwebsite of rechtstreeks 
via www.innovo.nl  . 

Bij deze schoolgids hoort ook een jaarlijks informatieboekje.  Daar  vindt u praktische informatie zoals 
de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids 
benoemde onderwerpen, rechtstreeks met school bespreken. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van b.s. de Windwijzer,

Eva van Staveren   
Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
Egstraat 20
6418JA Heerlen

 0455413805
 http://www.bs-windwijzer.nl
 directie.windwijzer@innovo.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Eva van Staveren directie.windwijzer@innovo.nl

Directie school

De directeur van de school is integraal schoolleider en is verantwoordelijk voor onderwijskundige 
inhoud en vormgeving van het onderwijs, verdeling van middelen, personeelsbeleid, beheer van het 
schoolgebouw en de communicatie met alle bij de school betrokken geledingen.

De schooldirecteuren hebben periodiek overleg met het College van Bestuur en met collega 
directeuren in het Collegiaal Platform Heerlen

Schoolbestuur

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in zuid- en midden- 
Limburg.  Bijna 9500 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en 
een kleine 200 medewerkers in ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie 
van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. 

INNOVO - onderwijs op maat -  bezoekadres: Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 6417 CC Heerlen.  Telefoon: 
045 - 5447144

Aantal leerlingen

Schoolbestuur

Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat
Aantal scholen: 44
Aantal leerlingen: 9.207
 http://www.innovo.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o..
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

234

2020-2021

De Windwijzer kent, al verschillende schooljaren (vanaf 2019) een licht groeiend leerlingaantal. Met 
name de instroom van 4-jarigen was aanmerkelijk groter, maar ook de zij-instroom (door verhuizing 
naar Heerlerbaan).  Om goed en verantwoord onderwijs te kunnen blijven verzorgen, is er per april 2021 
een protocol 'toelatingsbeleid' beschreven, en met instemming van de MR is die nu leidend bij de 
mogelijkheden om kinderen op de Windwijzer te kunnen aannemen. Meer inormatie over 
toelatingsbeleid: op onze school-website. Naast de peuterspeelzaal 't Baanbengelke is ook de B.S.O 
(buitenschoolse opvang)  in het gebouw van de Windwijzer aan de Egstraat gehuisvest. De meeste 
peuters die deze voorziening bezoeken, komen ook naar onze school. We verwachten dat ook na de 
verhuizing naar de nieuwbouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening Heerlerbaan (2023)  het 
huidige leerlingenaantal te kunnen vasthouden. 

In de bijlagen:

-verlof, aanvragen vrijstelling voor schoolbezoek,  -verzuim en verlof , -regels voor toelating

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html 

Kenmerken van de school

Veiligheid

VerantwoordelijkheidVertrouwen

Cultuureducatie Gezonde Leefstijl

Missie en visie

• Samen ...... ZELF wijzer 

1.2 Missie en visie
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Kernwaarden, waarmee wij deze missie onderbouwen, zijn terug te vinden in onze visie. 

Veiligheid   -   Vertrouwen   -   Verantwoordelijkheid 

Deze missie sluit aan op de algemene missie van INNOVO. 

De Windwijzer biedt kinderen persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, 
eigentijdse, leerrijke en uitdagende omgeving met eigentijdse middelen en materialen. Orde en rust 
zijn daarin onontbeerlijk, evenals respect en waardering voor elkaar. 

Wij vinden het op de eerste plaats belangrijk dat het kind zich bij ons op school veilig en geborgen voelt. 
Het kind moet met plezier naar school komen, zichzelf kunnen zijn, zelfvertrouwen en een goed 
zelfbeeld hebben en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Lekker in je vel 
zitten is immers de eerste en belangrijkste leervoorwaarde. Als het sociaal-emotioneel welbevinden 
van een kind in orde is, kan het zich ontwikkelen en leren. De kracht van het kind als inspiratiebron en 
elkaars talenten kennen en benutten zijn onze vertrekpunten. Iedereen mag anders zijn. 

De leerkrachten hebben als professionele opdracht, om de individuele talenten van elke leerling zo 
maximaal mogelijk tot ontplooiing te brengen. Uit elk kind het beste naar boven halen, zowel op 
cognitief gebied als ook op sociaal emotioneel gebied. Ook de ontwikkeling van creativiteit neemt op 
onze school een belangrijke plaats in. Het leven is niet alleen "taal, rekenen & lezen". De creatieve 
vakken vormen een belangrijke bijdrage in een evenwichtige persoonsontwikkeling. We leren kinderen 
hun leermogelijkheden optimaal benutten, geven ze vertrouwen en zetten in op zelfsturing, 
planmatigheid en zelfstandigheid, waarin ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
ontwikkeling. 

De Windwijzer is een krachtige en kwalitatief hoogwaardige basisschool waarin professionele leraren, 
onderwijs ondersteuners en schoolleiders in dialoog met de partners, eigentijds en duurzaam onderwijs 
verzorgen, waarbij het kind het centrale uitgangspunt vormt voor ieders handelen. 

Openheid en wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is van cruciaal belang. 
Communicatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. School en ouders zijn daarom ook niet 
los te zien van elkaar. We hanteren in deze het concept van educatief partnerschap. Basisschool De 
Windwijzer wil vanuit een katholieke levensvisie met respect voor andere levensbeschouwingen, de 
leerlingen begeleiden, ondersteunen en helpen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en 
attitudes om nu en in de toekomst actief betrokken te kunnen zijn bij en in onze veeleisende, snel 
veranderende maatschappij.  

Identiteit

We vinden het uitdragen en aanleren van normen en waarden zeer belangrijk. Respect voor elkaar staat 
hierbij centraal. Wij staan open voor iedereen ongeacht ras, geloof of afkomst. Wel vragen wij van 
iedereen respect voor onze uitgangspunten.
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 ‘Anders organiseren’‘

Anders organiseren’ van het onderwijs is een belangrijk speerpunt in het strategisch beleid van Innovo. 
De belangrijkste reden om het onderwijs ‘anders te organiseren’ is het realiseren van meer passend 
onderwijs. Allerlei onderzoeken en ervaringen wijzen uit dat het traditionele 
leerstofjaarklassensysteem beperkingen heeft in het bieden van passend onderwijs. Niet alle kinderen 
ontwikkelen zich op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo, omdat ze toevallig in hetzelfde jaar geboren 
zijn.

Onderwijs in leerpleinen

Op weg naar het werken vanuit de vernieuwde visie, is sprake van een aantal aanpassingen in de 
schoolorganisatie  De kinderen starten, eten en sluiten de dag samen af in de stamgroep en hebben 
daarbij een vaste juf als aanspreekpunt. Het uitgangspunt is dat kinderen één stamgroep en meerdere 
instructiegroepen hebben. In het Leerplein werken de leerkrachten en onderwijsondersteuners samen 
om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken worden groep 
overstijgend aangeboden instructie en verwerkingsblokken. Komend jaar werken  -vanuit de opgedane 
ervaringen in de "pilots",verder  in Leerplein 2 (stamgroepen 4- 5 -6) en Leerplein 3 (stamgroepen  7 - 8) 
De bezetting (leerkracht-uren en ondersteuners) in de Leerpleinen is verder uitgebreid. Hiervoor maken 
we -ook- gebruik van de additionele middelen NPO, van de overheid en kwaliteitszorg-middelen LEA 
(lokale educatieve agenda) vanuit gemeente Heerlen.

Schakelklas

Vanaf augustus 2006 realiseren gemeenten in overleg met de scholen en hun besturen Schakelklassen. 
Dit gebeurt in het kader van het onderwijs achterstanden beleid .Overwegende, dat extra leertijd bij 
leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkeld wordt, waardoor zij het vervolgonderwijs 
kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. 

Bij de inrichting gaan we van de volgende uitgangspunten uit: 

-Een deeltijdschakelklas is bestemd voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 7.

-Leerlingen krijgen wekelijks (ca. 320 uur per jaar) intensief taalonderwijs in de schakelklas.

-De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 14 leerlingen.

 -De leerlingen volgen een volledig schooljaar onderwijs in de schakelklas. 

-Het lesprogramma moet zodanig worden ingericht dat het ontwikkelingsproces van de leerling niet 
wordt onderbroken en er afstemming is met het lesprogramma in de reguliere groep. 

-Tussentijdse in- en uitstroom is alleen mogelijk wanneer de leerling tijdens het schooljaar nieuw 
op school komt of de basisschool verlaat. 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Wij organiseren de schakelklas GEINTEGREERD in het aanbod van Leerplein 2 en 3. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Zintuiglijke oefening
8 u 25 min 8 u 25 min

Taal
5 u 05 min 5 u 05 min

Schrijven
30 min 30 min

Rekenen en Wiskunde
1 u 45 min 1 u 45 min

Orientatie op jezelf en 
de wereld 1 u 40 min 1 u 40 min

Levensbeschouwing
15 min 15 min

Lichamelijke opvoeding; 
vrij spel 3 u 25 min 3 u 25 min

Muziek
55 min 55 min

Speelkwartier
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd
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https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Jaarlijks leggen we de urenberekening schooltijden ter instemming voor aan de M.R. 

Daarbij verantwoorden we de wettelijke onderwijstijd, vakanties, vrije dagen en studiedagen in het 
kader van schoolontwikkeling

 In de bijlage "Urenberekening, vakanties en vrije dagen"  staat de berekening van die onderwijstijd 
(instemming MR: juni 2021)

alle vakanties, vrije dagen en studiedagen (kinderen vrij) vindt u terug in onze INFORMATIEGIDS.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 4 u 15 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 4 u 15 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 2 uur 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
45 min 45 min

Schrijven
2 uur 1 u 30 min 1 uur 45 min 30 min 30 min

Speelkwartier
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Peuterspeelzaal 't Baanbengelke
• Buienschoolse opvang de Windwijzer
• Gemeenschappelijke verwerkingsruimte: Leerplein 1, 2 en 3
• Gymzaal, locatie Vullingsweg

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang, Buitenschoolse Opvang (voor- en naschoolse) en Aanbod jonge kind: dagdeel per 
week Peuter- Kleuterplein. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de 
school. Met PSZ 't Baanbengelke.

Peuteropvang naar 16 uren -  kansen voor ons  peuter / kleuter – Plein   

Per 1 augustus 2020, wordt  16 uurs peuteropvang  aangeboden. Deze uitbreiding is een wettelijke 
opdracht die vanuit Gemeente door POVH  voor alle kinderen van 2-4jr wordt aangeboden. 

In ons koppeloverleg zijn hierover afspraken gemaakt en mogelijkheden gevonden op ons kleuter / 
peuterplein verder vorm te geven.   De woensdag ochtend zal door ons koppel gebruikt worden om 1 x 
per 14 dagen van 11.00 uur tot 11.30 de kleuters en peuters samen te laten werken. Verder zal er alle 
dagen door POVH gebruik worden gemaakt van de speelzaal.  Zo hebben we dat ook in het rooster 
gezet met daarbij de aantekening dat als het nodig is bijvoorbeeld bij regenweer, in overleg met POVH 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Als een leerkracht door omstandigheden niet aanwezig is, tracht school intern voor vervanging te 
zorgen. Ook werken we als scholencluster Heerlen samen en proberen zo een oplossing te vinden. Als 
de afwezigheid  langer duurt en intern niet in te vullen is, zal -wisselend- een groep leerlingen 
thuisblijven.

Voor lang durende vervanging, zoals bij zwangerschapsverlof, is wel vervanging beschikbaar.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Ons lerarenteam is een goede mix van ervaren en enthousiast, leerkrachten en 
onderwijsondersteunters (OWO), jong en iets ouder.  We hebben geen vakleerkrachten maar wel 
verschillende specialismen in ons team: IB (zorg en begeleiding), taal-leesspecialist, video interactie 
begeleiding, meer- en hoogbegaafden, gedrag. Ook ons onderwijs is 'eigentijds'. Gedegen onderwijs is 
voor ons het uitgangspunt. Dit willen we vooral bereiken door aandacht te hebben voor een effectieve 
en efficiënte instructie gekoppeld aan een goed klassenmanagement. We organiseren het onderwijs 
steeds meer in de LEERPLEINEN, dus groeps doorbroken. (Leerplein 1: 1-3; Leerplein 2: 4-6; Leerplein 
3: 7-8)  Hierdoor is het mogelijk extra zorg en aandacht te schenken aan leerlingen die daar behoefte 
aan hebben. Dat doen wij ook in de plus-klas. Indien nodig werken wij met individuele en afbuigende 
leerlijnen voor leerlingen die het groepsonderwijs niet kunnen volgen. De Windwijzer biedt kinderen 
persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, eigentijdse en uitdagende 
omgeving, met als uitgangspunt:

VEILIGHEID - VERTROUWEN - VERANTWOORDELIJKHEID:      Samen..... ZELF wijzer !
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hiervan kan worden afgeweken.   

-contactgegevens Peuterspeelzaal  en Butenschoolse Opvang: 

BSO de Windwijzer

Egstraat 20

6418 JA Heerlen

T. 045-5716277

bsowindwijzer@humankind.nl   locatieleiding: Janina de Lang  janinadelang@humankind.nl  

- BSO coördinator vanuit school: Eva van Staveren 

-contactgegevens PSZ ‘t Baanbengelke:

Egstraat 20, 6418 JA Heerlen

T. 06-53517648   info@povh.nl

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Jaarplan 

Het Schoolplan 2019-2023 en het Schoolondersteuningsprofiel dienen als richting gevers voor de 
schoolontwikkeling van BS De Windwijzer. Steeds meer lukt het ons om de schoolontwikkeling op te 
pakken als een continue proces.  De context van de school en de diverse externe factoren die op ons af 
komen, kunnen bepaalde processen beïnvloeden. We staan voor de uitdaging om onze Visie op 
onderwijs en leren te (her)formuleren gericht op Toekomstgericht onderwijs. Daarnaast ontstond 
vanuit nieuwbouwplannen BMV Heerlerbaan, de urgentie om die visie te 'vertalen' in een ontwerp-plan 
voor een nieuw gebouw.

Ontwikkelpunten 

Visie Traject 
(Her)ontwerpen van een gepersonaliseerde leeromgeving, met regie en eigenaarschap over het eigen 
leerproces, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Schoolplan 2019-2023 - We schreven, vanuit het format "een levend schoolplan' een werkdocument 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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waarin we al onze beleidsstukken bundelden. 

Schoolveiligheid - In samenwerking met Bureau Halt en HCC is er een nieuw Plan van Aanpak, op basis 
van Risico Inventarisatie & Evaluatie 2019.  Ook het schoolveiligheidsplan is daarop herbeschreven. 

Deelname aan Interne Audit Innovo vanuit 2-jaarlijkse cyclus 

Deelname aan het Reflectief Practicum VVE Interne observatie i.v.m. doorgaande lijn PSZ-BS

Leerlingenzorg - Er wordt invulling en uitvoering gegeven aan een aantal landelijke en regionale 
trajecten, waardoor steeds betere afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg tot stand komt: 
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, Werken met de Verwijsindex, Handle with Care- 
De IB-er volgt nauwlettend de landelijke en regionale ontwikkelingen in relatie met de doelgroep 
leerlingen.-

Hierover leest u in het actueel werkdocument Schoolplan de Windwijzer.

(dat als bijlage - in update jaarplanversie is toegevoegd)

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die 
de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is 
georganiseerd. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met 
hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. 
Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. 

De vier ankerpunten zijn:  

1.Kwaliteitsstandaard 

Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de 
“zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie

2.Planmatig en handelingsgericht werken

In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en 
handelingsgericht werken geformuleerd.

3.Specifieke ondersteuning

De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

4.Ondersteuningsstructuur

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of 
basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, 
flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat 
het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle 
ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er 
wordt voorzien in een dekkend aanbod.  Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het 
schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders 
en anderen. 

Voor meer informatie over ons SOP: zie school website en de bijlage hieronder.

-Klik op onderstaande links voor meer informatie: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist -

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

Onderwijsondersteuner (OWO) -
SVIB (video interactie 
begeleiding)

-

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Anti-pestprotocol BS De Windwijzer  

Inleiding 

Er bestaan veel pestprotocollen en wij hebben onderstaand document opgesteld. Wanneer is een kind 
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nu een pester, wanneer verdient het straf, wanneer helpt een kind of is het een vervelende bemoeial en 
vindt een ander de helper juist een pester? Wij proberen kinderen een zo veilig mogelijke school te 
bieden. Alles voorkomen is onmogelijk. Bovendien leren kinderen ook van conflicten en spel.

Maar wanneer is het niet meer oké?   

Realiseer je dat elk kind op school altijd een rol en vaak ook meerdere rollen heeft:- die van pester, - 
mee pester, -stiekemerd, -gepeste, -helper, -stille of -buitenstaander.  Elk kind draagt zijn of haar 
steentje bij aan onze (on-)veilige school!  Ons (anti-) pestprotocol is zo opgesteld, dat het gelijk een 
logboek/stappenplan geeft. Daardoor blijven we steeds ‘dicht bij de signalen en de stappen naar 
oplossingen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Viseon - Cito LOVS.

Als school nemen we tweejaarlijks deel aan het door schoolbestuur Innovo gecoördineerde 
Tevredenheidsonderzoek.  Daarin onderzoeken we ook de veiligheidsbeleving van leerlingen (en 
medewerkers en ouders). Daarnaast monitoren we jaarlijks het welbevinden van onze leerlingen met 
behulp van LOVS- Cito: Viseon.  

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Weerts, SMJ simone.weerts@innovo.nl

vertrouwenspersoon Weerts, SMJ simone.weerts@innovo.nl
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Klachtenregeling

De klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen medewerkers en andere belanghebbenden die 
een klacht hebben "over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en 
beslissingen" van het bestuur of een persoon die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Contactpersoon:

Is de 'wegwijzer' binnen school bij een klacht. Zal samen met u bekijken waar de klacht het beste 
neergelegd kan worden. De contactpersoon is er dus niet om de klacht inhoudelijk op te lossen. De 
contactpersoon op de Windwijzer is Simone Weerts (intern begeleider) simone.weerts@innovo.nl  
telefoon: 045-5413805 

We hanteren de vastgestelde klachtenregeling van Innovo, die terug te vinden is op de website van 
Innovo: Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon:

Innovo heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door 
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen 
dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Schoolgids (in SchoolVenster Scholen op de Kaart) en de daarbij gepubliceerde Informatiegids (met 
actuele -schooljaar- informatie).

Website

Social Schools - ouder app

Als je iets samen doet, wordt het sterker !

Als school willen we de ontwikkeling en opvoeding van kinderen samen ondersteunen door met elkaar 
af te stemmen om leren, motivatie en ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Delen van verantwoordelijkheid en goede communicatie zijn daarbij belangrijk. Het welbevinden van 
kinderen, ouders én leerkrachten is gebaat bij ervaren wederkerigheid en gelijkwaardigheid. 

Daarbij respecteren we de eigen expertise: 

Leerkrachten zijn specifiek pedagogisch en didactisch  deskundig, 

Ouders hebben eigen expertise en kennis t.a.v. hun eigen kind.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Partnerbeleidsteam VVE

Ouderhulp

Regelmatig doen we een beroep op ouders om te assisteren.  We kunnen hulp gebruiken bij:

• de voorbereiding en uitvoering van evenementen
• sport en speldag
• Sinterklaas
• Kerstmis
• schoolreis
• Carnaval

Naast actieve deelname en hulp bij de activiteiten die door de Ouderraad worden georganiseerd, 
kunnen we ook ondersteuning van ouders gebruiken tijdens uitstapjes, zoals:

• herfst/lente wandeling
• culturele activiteiten
• sportactiviteiten

Informatievoorziening gescheiden ouders 

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier 
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt 
hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school 
onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt 
zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. De school gaat 
ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op 
de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. De uitnodiging voor een 

klacht bij de klachtencommissie.

Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager bepaalt uiteindelijk zelf of deze een 
klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie.  De vertrouwenspersoon kan de klager 
doorverwijzen naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is 
verplicht tot geheimhouding en is niet verbonden aan één van onze scholen.

Naam en adresgegevens vertrouwenspersonen: 

Drs. Paul Nijpels, paul.nijpels@home.nl telefoon: 043 -407 82 82 / 06- 463 459 16

Bert Oosterbosch, lvanoosterbosch@hetnet.nl telefoon: 045 - 531 29 81 / 06 - 119 270 04

voor meer informatie ga naar www.innovo.nl en klik op OUDERS in de menubalk: klachtenregeling
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ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de 
gezamenlijkheid worden afgeweken Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html

Medezeggenschap

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen 
(deWMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook 
bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen eenGemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad dienen in te richten.Daarnaast benoemtde WMS de rechten van de 
medezeggenschap, te weten overlegrecht, informatierecht,instemmings- en adviesrecht. Het 
instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, het adviesrecht gaat 
meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor 
verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen 
worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een 
jaarverslag te maken. 

Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
Uitgebreide GMR-informatie is ook te vinden via https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html

M.R. b.s. de Windwijzer:

Voor de huidige samenstelling van de MR kunt u de website van de school en de practische info gids 
raadplegen.  In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. Samen 
kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd gezag 
(meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening hierover.   In het 
medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm gegeven wordt aan de 
medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar eigen werkwijze benoemt de MR in 
haar huishoudelijk reglement.     

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het voorkomen, dat er besluiten 
genomen worden die voor al die scholen gelden.Een bestuur dient dan een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad in te richten. INNOVO heeft dus ook een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen 
de oudergeleding en de personeelsgeleding. De leden van de GMR worden door de MR’en gekozen uit 
de kandidaten, die zich verkiesbaar stellen. Deze kandidaten kunnen uit het hele personeelsbestand 
van INNOVO komen. Zij hoeven geen lid te zijn van een MR van een school.  De 
medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie inde organisatie. Het bevoegd gezag (voor 
de MR’en de directeur en voor de GMRhet CvB) komt op uitnodiging van de raad om de raad te 
informeren over het tevoeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het 
bevoegd gezag invloed op het besluit uitoefent! Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “nee 
kunnen zeggen”is de relatie tussen “bevoegd gezag” en medezeggenschap van immens belang.Samen 
iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin werken en de leerlingen, die er leren 
kan alleen op basis van een goede verhouding meteen luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor 
voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die een ieder in het geheel 
inneemt.   Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel,secretariaat. email: gmr@innovo.nl  
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Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage 

Er zijn geen overige schoolkosten.

In Nederland ontvangen scholen rijksbekostiging om onderwijs te verzorgen en met die middelen 
moeten scholen het in beginsel doen. Natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar die 
keuze maakt INNOVO niet als het gaat om ouderbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn alle 
vrijwillige ouderbijdragen afgeschaft op alle scholen. Voor specifieke activiteiten als schoolreis en 
schoolverlaters activiteiten wordt wel een eigen bijdrage in de kosten van deelname gevraagd, deze 
kostenbijdrage wordt geheel via de Ouderraad afgehandeld.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Op onze school worden alle ziekmeldingen en verlofaanvragen via SOCIAL SCHOOLS gedaan!!!

Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Pas een jaar later, als uw kind vijf jaar is geworden 
moet het naar school. Uw kind is dan leerplichtig. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag die volgt op 
de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. U moet dan zorgen dat uw kind op een school ingeschreven 
is. Meestal heeft u uw kind al eerder laten inschrijven. Daarnaast moet u zorgen dat uw kind ook echt naar 
school gaat. Kinderen die 4 jaar zijn en instromen in groep 1 hebben vaak moeite om hele dagen op school 
door te brengen. U kunt met de school overleggen of uw kind daar al aan toe is of niet. 

 Mocht uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kunnen komen, laat dit dan voor schooltijd even 
weten. Als uw kind drie achtereenvolgende dagen niet naar school komt zonder goede reden, is de 
directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt dan contact met u op en wijst 
u erop dat u verantwoordelijk bent voor het regelmatig schoolbezoek van uw kind. Als er geen 
oplossing komt, kan als uiterste middel een proces-verbaal opgemaakt worden.  Schoolverzuim in 
verband met tussentijdse vakanties moet aangevraagd worden. U kunt dit aangeven via SOCIAL 
SCHOOLS.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof:

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra 
verlof aangevraagd worden.

Vakantieverlof

Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de 
directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school verkrijgbaar zijn. 

Vakantieverlof kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:  wegens specifieke aard van 
het  beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële schoolvakanties tijdens het 
schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school); dit verlof mag maximaal 
éénmaal per schooljaar worden aangevraagd, het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen en 
het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar. Toestemming wordt door de directie enkel 
verleend na ruggenspraak met de leerplichtambtenaar.

 *Specifieke aard vanhet beroep

Bij het begrip“specifieke aard van het beroep” van de Lpw, dient voornamelijk te worden gedacht aan 
seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte 
kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te 
nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven 
dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.  

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Verlof vanwege gewichtige omstandigheden 

Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit 
moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik 
maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal 
aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, 
verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 -voor het bijwonenvan het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad van hetkind

- bij het 12½-, 25-,40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders

- bij ernstige ziektevan ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind&bull; bij 
overlijden vanbloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind

- verhuizing van hetgezin

- het voldoen aan eenwettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren

- sommige religieuze feesten. 

De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:

-familiebezoek in het buitenland

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar 

Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de 
leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxe verzuim 
ontstaat wanneer ouders hun kinderen laten spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze 
bijvoorbeeld mee te nemen op familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone 
lessen zijn, een excursie plaatsvindt of bijvoorbeeld een sportdag is.  De school is verplicht om melding 
te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij een vermoeden bestaat dat het luxeverzuim is. 
De leerplichtambtenaren zullen tegen luxeverzuim in actie komen. 

Bezwaar en beroep 

Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar 
kan ingediend worden bij het bestuur. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de 
volgende gegevens bevatten:

·naamen adres van belanghebbende; ·de dagtekening (datum); ·een omschrijving van het besluit dat is 
genomen; ·argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit; · als 
het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht bij 
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het bezwaarschrift te worden gevoegd.   

 

De Windwijzer heeft de laatste jaren te maken met een geleidelijke groei van ons aantal leerlingen.

Daar zijn we uiteraard blij mee. 

Echter: wij willen wel blijven staan voor kwaliteit van ons onderwijs. Dat betekent dat wij de groepen / 
Leerpleinen niet onbeperkt groter in leerlingaantal kunnen laten groeien.

Daarom voeren wij sinds 2021 een toelatingsbeleid. Informatie daarover leest u op onze school-website 
of na te vragen via de schooldirectie opvragen.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Praktische informatiegids

Op de schoolwebsite Welkom | De Windwijzer (bs-windwijzer.nl)  vindt u de praktische informatiegids. 
In deze gids vindt u veel en uitgebreide informatie én alle jaarlijks wijzigende informatie, zoals: De 
teamsamenstelling, vakanties -en vrije (studie)dagen
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als 
school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook 
controleren of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van 
groot belang, omdat je naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van 
de leerkrachten kijkt in relatie wat het effect hiervan is op het leren van de leerlingen. Ook geven 
methode geboden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is 
afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methode 
onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen 
hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het 
schooljaar en aan het eind van het schooljaar. We gebruiken observaties en toetsen als bronnen voor 
FORMATIEF HANDELEN (we toetsen immers niet óm te toetsen).

De schoolzelfevaluatie:
Met behulp van het CITO-LOVS kan de IB-er verschuivingen en trends in de resultaten signaleren, 
waarna er actie ondernomen kan worden. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een rapportage 
gemaakt van de leeropbrengsten op basis van de resultaten op de LOVS-toetsen (in maart en juli). 
Daarnaast vindt er ook een evaluatie van de Eindtoets plaats. Naar aanleiding hiervan kunnen (in 
overleg) vervolgbeslissingen worden genomen ten aanzien van de inhoud en vormgeving van het 
onderwijsleerproces, zoals aanpassing van het programma of actie in een bepaalde groep in 
samenspraak met de leerkracht. Wanneer dit noodzakelijk is gebleken, dan zal na de aanpassing ten 
aanzien van inhoud en vormgeving bij de volgende toetsronde een evaluatie plaatsvinden over de 
opbrengsten. Deze acties worden ingepland in het kindplan. De schoolzelfevaluatie wordt in het team 
bekeken en besproken. 

De groepsbesprekingen:
Er zijn drie groepsbesprekingen per schooljaar.

In sep/okt worden alle leerlingen doorgesproken door de leerkracht en de intern begeleider. Hoe verliep 
start in de nieuwe groep, eventuele vragen n.a.v. de groepsoverdracht worden gesteld.

In jan/feb en in juni/juli komen onderstaande onderwerpen aan bod:
-Terugblik op de afgelopen periode a.d.h.v. de afspraken vanuit de leerlingenzorg- en toets kalender.
-In de module zelfevaluatie van het CITO-LOVS bekijken we van de afgenomen toetsen de 
dwarsdoorsnede, de groepsanalyse en de vaardigheidsgroei van de betreffende groep.
-We bekijken of de streefdoelen behaald zijn.
-Welke acties zijn er nodig op groepsniveau? Is er bijvoorbeeld uitbreiding van leertijd nodig? Zo ja, 
wordt dit opgenomen in het logboek.
-Welke acties zijn er nodig op kindniveau? Deze acties worden beschreven in het groepsoverzicht, in het 
kindplan en in het logboek.

De kindplannen:
Voor iedere leerling wordt een kindplan gemaakt. Er ontstaat een overzicht per kind met o.a. de 
volgende gegevens:&bull; De schoolloopbaan&bull; Thuissituatie&bull; Stimulerende en 

5 Ontwikkeling en resultaten
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belemmerende kindkenmerken&bull; Pedagogische behoeften&bull; Onderwijsbehoeften&bull; 
Toetsbehoeften&bull; Analyse, aanpak en doelstellingen voor rekenen, begrijpend lezen, lezen, spelling 
en woordenschat indien deze afwijken van het methode aanbod. Voor kinderen die extra herhaling of 
verrijkingsaanbod nodig hebben. &bull; Bijzonderheden&bull; Evaluatie

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Om ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen een passend onderwijsaanbod te verzorgen is het 
belangrijk deze leerlingen te signaleren. Naast informatie vanuit peuterspeelzaal, ouders en/ of 
observaties in de klas, gebruiken we op BS de Windwijzer het instrument DHH (Digitaal 
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Voor alle leerlingen wordt in de groepen 1, 3 en 5 de quickscan 
afgenomen. Indien uw kind vanuit deze quickscan als mogelijke doelgroep-leerling naar voren komt, 
wordt met de ouders contact opgenomen om de signalering gezamenlijk verder af te ronden en te 
bespreken. Samen met de specialist (hoog)begaafdheid wordt indien nodig een passend 
onderwijsaanbod gemaakt.

Passend toetsen

Wij toetsen niet om te toetsen.  We willen toetsen, om te bepalen hoe het kind het best verder kan 
leren (formatief toetsen)  Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de Windwijzer gestart met Passend Toetsen 
t.a.v. de Cito-toetsen. Het niveau van de laatst afgenomen toets bepaalt welke toets vervolgens 
afgenomen wordt. Op deze manier krijgt het kind de toets afgenomen die past bij zijn niveau en zal niet 
meer over- of ondervraagd worden.

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 werden de Cito-toetsen niet afgenomen, ten gevolge van 
de Corona-maatregelen en de (gedeeltelijke) schoolsluiting.  Dit pakken we in september 2020 op 
aangepaste wijze weer op!

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
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De leerkrachten van onze school hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de 
resultaten. Dit heeft zich mede vertaald in de resultaten van de CITO eindtoetsen van de afgelopen 
jaren.

In het afgelopen schooljaar (2020-2021) is het onderwijs anders vorm gegeven ten gevolge van de 
Corona Pandemie. Dit heeft de resultaten beïnvloed.

Door het systematisch volgen van de resultaten van al onze leerlingen en deze te vergelijken met de 
normen die de inspectie stelt, willen we bereiken dat we constant zicht houden op de ontwikkeling van 
onze leerlingen. In een schoolzelfevaluatie die na elke toetsperiode wordt gemaakt, worden de 
resultaten geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. Deze evaluatie vormt de basis voor de 
vervolgstappen die worden gezet in de volgende periode. 

Kinderen zijn op basis van schooladvies, met gebruikmaking van het formulier 'Toevoeging aan 
onderwijskundig rapport (OKR) 2020, naar vervolgonderwijs overgedragen. 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
92,4%

94,5%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
53,8%

56,9%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben meestal een goed inzicht 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,0%

vmbo-b / vmbo-k 4,0%

vmbo-k 12,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 12,0%

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 16,0%

havo 12,0%

havo / vwo 4,0%

vwo 12,0%

in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van 
doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens 
voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en 
leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding plaats. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

verantwoordelijkheid

vertrouwenveiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid bieden en voelen, daarbij mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te 
ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, 
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gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. 

We vinden het fijn dat ouders hun kinderen aan onze expertise toevertrouwen. Het is van groot belang 
om als ouders en school in wederzijds vertrouwen samen te werken aan de ontwikkeling van de 
kinderen. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen. 
Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; dit wordt ervaren in de goede, gelijkwaardige 
samenwerking.

Op school ontmoet je leeftijdgenoten, het is een plek waar je kennis maakt met verschillen in normen, 
waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen 
ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken. Ook worden zij gestimuleerd om 
verantwoordelijkheid te nemen. 

In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het invoeren van de methodiek SWPBS. (School Wide 
Positief Behaviour Support)

SWPBS is een aanpak voor alle leerlingen, dus ook voor kinderen die die extra ondersteuning nodig 
hebben op gedragsgebied. 

Enkele belangrijke zaken bij SWPBS zijn:
-We werken vanuit de kernwaarden veiligheid, vertrouwen en respect.
-De reikwijdte van SWPBS betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook 
in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school worden kinderen aangemoedigd 
goed gedrag te laten zien.
-Voor alle plekken in en om de school worden gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel 
gemaakt en aangeleerd in de lessen.
-De school hanteert een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. 
Wanneer een leerling zich niet aan een gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie.

We hanteren het protocol (on)gewenst gedrag en switch en het pestprotocol. Zie website: Protocol 
(on)gewenst gedrag. 

We gebruiken de vragenlijsten van Viseon van Cito om de sociale opbrengsten in kaart te brengen en 
indien nodig acties uit te zetten.. 

Handle with Care:                               
                                                                                                                                                    Als kinderen met politie, 
maatschappelijke opvang of het crisis interventieteam te maken krijgen, weten de leerkrachten op 
school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. In het project 'Handle with 
Care' geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school. Meer 
informatie dan 'dat het kind mogelijk steun nodig heeft' wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op 
eenvoudige wijze het kind steunen. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt 
of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Humanitas, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Humanitas, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

De opvang tijdens vrije dagen, studiedagen  en schoolvakanties wordt eveneens uitgevoerd door 
HumanKind.

Zowel de Voorschoolse Opvang als de Buitenschoolse Opvang zijn gerealiseerd bij de Windwijz

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 15:00  - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:45 - 15:00  - 15:00  - 

Woensdag  - 08:45 - 12:45  - 12:45  - 

Donderdag  - 08:45 - 15:00  - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:45 - 15:00  - 15:00  - 

Vrijdag: De groepen 1 t/m 4 eindigen om 12.15 uur
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6.3 Vakantierooster

In de INFORMATIEGIDS staan de schoolspecifieke (kind-)vrije dagen, in verband met: ouder-kind 
startgesprekken, studiedagen etc. 

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 25 oktober 2021 29 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022

Zomervakantie 25 juli 2022 02 september 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Altijd mogelijk, op afspraak maandag tot en met vrijdag In overleg

Ouders zijn op de Windwijzer altijd welkom. We plannen geen 'vaste' spreekuren of gesprekken.  Als u 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Buitenschoolse opvang(BSO)

BSO betreft voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel 
opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan. Vanaf 2007 is de Wet Primair Onderwijs 
aangepast in die zin dat alle basisscholen mogelijkheden tot buitenschoolse opvang moeten bieden, 
waardoor kinderen van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds een zinvolle en plezierige dagbesteding 
hebben.  Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van “educatief 
partnerschap”. Als school zijn we op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij de wensen van kinderen, 
ouders, scholen en INNOVO. Dit alles binnen de financiële middelen die de overheid ter beschikking 
stelt.  Wij voeren regelmatig overleg met onze BSO-instelling, te weten BSO de Windwijzer. Hierbij 
komen verbeterpunten naar voren die aangepakt worden. Ook wordt onderzoek verricht naar de 
tevredenheid onder ouders over de BSO-instelling en de organisatie. Speciale aandacht wordt besteed 
aan de BSO-kinderen die extra zorg nodig hebben. 

Waar kunnen ouders terecht voor aanvullende informatie? 

Op onze schoolwebsite en in de Infogids van de Windwijzer vindt u verdere informatie

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

31



iets wilt bespreken, kan dat meestal meteen (of na lestijd).  We maken daarover afspraken 'op maat'  
tijdens het "start/kennismaking- gesprek aan het begin van het schooljaar.  We spreken bij voorkeur met 
ouder én kind! We openen het schooljaar met de kind-ouder inloopmiddag, waar uw kind u laat 
kennismaken met de groep en de materialen en methodieken die er gebruikt worden.

Zorg en begeleiding

Kinderen verschillen in de manier waarop en het tempo waarin ze leren. Om hierop adequaat in te 
spelen, is het belangrijk om de ontwikkeling van elk kind goed te volgen.  In de bijlage hieronder  "Zorg 
en begeleiding'  leest u hoe wij dat als school organiseren
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